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Қ. МҰХАМЕДЖАНОВТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТҰЖЫРЫМДАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада көрнекті қаламгер, драматург, аудармашы Қалтай Мұхамеджановтың қазақ тілінің мемлекеттік тіл 

мәртебесі, ана тілі ретіндегі орны, әдеби тіл болып нормалануы, тіл тазалығы, тіл мәдениеті,тіл экологиясы, тіл 

саясаты төңірегінде әлеуметтік лингвистикалық тұжырымдары қарастырылады. Мақалада бұл мәселелер үш бағытқа 

бөлініп талданады. Оның біріншісі – жазушыныңдрамалық шығармаларындаарнайы проблема етіп көтерген тіл 

тазалығы, тіл экологиясы мәселелері. Екіншісі –қаламгердің драма тіліне, оның сахнадағы көрінісіне, актердың 

сахнадағы тіл қолданысына, режиссердің тіл мәдениетіне жауапкершілігіне қатысты ой-тұжырымдары мен сындары. 

Үшіншісі –тіл жанашыры, қоғам қайраткерінің қоғамдағы тілдің мәні мен қызметі, тіл саясаты, қазақ тілін 

мемлекеттік тіл ретінде дамытуды қолға алуға байланысты әлеуметтік лингвистикалық тұжырымдары.  

Түйін сөздер: Қ.Мұхамеджанов, әлеуметтік лингвистика, қазақ тілі, драма тілі, сахна тілі, тіл мәдениеті, 

мемлекеттік тіл 
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SOCIOLINGUISTIC CONCEPTS OF K.MUKHAMEDZHANOV 

 

Abstract 

The article deals with the socio-linguistic concept of eminent writer, playwright and translator Kaltai Mukhamedzhanov 

in the field of state language status, its role as mother tongue, the normalization of the literary language, the purity of the 

language, language culture, language ecology, language policy. These problems are analyzed in the article dividing them into 

three areas. The first is the problem raised in the writer's dramatic works in the field of language purity and its ecology. The 

second is the writer's statements and concepts regarding the dramatic language of writers, the stage language, the scope of the 

actor's use of the language on stage, and the Director's responsibility for the language culture. The third is sociolinguistic 

concepts of a public figure regarding the role and significance of language in society, in the sphere of language policy, and in 

the development of language as a state language in the territory of our Republic. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ К.МУХАМЕДЖАНОВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются социально-лингвистические концепции видного писателя, драматурга и переводчика 
Калтая Мухамеджанова в области статуса государственного языка, его роль как родного языка, нормализации 
литературного языка, чистоты языка, языковой культуры, экологии языка, языковой политики. Статья дает анализ 
данных проблем, разделяя их на три направления. Первое – поднятые в драматических произведениях писателя 

проблемы в области чистоты языка и его экологии. Второе – высказывания и концепции писателя в отношении 
драматического языка писателей, язык в сценической постановке, сфера применения языка актером на сцене, 
ответственность режиссера за культуру языка. Третье – социолингвистические концепции общественного деятеля 
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относительно роли и значения языка в жизни общества, в сфере языковой политики, развития языка в качестве 
государственного на территории республики.  

Ключевые слова: К.Мухамеджанов, социолингвистика, казахский язык, язык драмы, сценический язык, 
культура речи, государственный язык 

 

Кіріспе. Тіл теориясында бір-бірімен өте тығыз байланысты «тіл», «ойлау» және «сөйлеу» деген 
лингвистикалық, философиялық және психологиялық ұғымдар бар. Тіл – баға жетпес жалпыадамзаттық құндылық, 
әлеуметтік құбылыс, ойлаудың құралы. Ойлау – танымның ең жоғары сатысы, нақтылы болмыстың бейнелеу 
процесі. Ол түсінік, пайымдау, теория арқылы жүзеге асады. Ойлау процесі негізгі үш жағдайдан тұрады:әлеуметтік-
тәжірибелік; бейнелілік-көріністік; сөздік-қисындық.Ал сөйлеу – бұл әрекет ету. Сөйлеу тілдік таңбалардың жанама 

қатысыарқылы жүзеге асады. Сөйлеу процесі бір жағынан, ойды тілдік (сөйлеу) құралдармен қалыптастыру және 
тұжырымдау болса, ал екінші жағынан – тілдік құрылымдарды қабылдау және оларды түсіну болып табылады. 
Сөйлеу негізінен психологиялық категория. Сондықтан тіл мен сөйлеудің арасында өзіндік айырмашылықтар бар. 
Тілде болғанның бәрі сөйлеуде болады, ал сөйлеуде болғанның бәрі тілде бола бермеуі мүмкін. Міне, осыдан келіп 
сөйлеу лингвистиканың нысанына айналады. Сөйлеуде болғандар тіл үшін, тілдік қолданыс тәжірибесі үшін 
зерттеледі. Олай болса, қандай да бір қаламгердің, сөз зергерінің тілін зерттегенде бұлар әрқашан есте болатын 

қағидалар, когнитивті лингвистикалық талдау амалдары. Бұл әсіресе Қ.Мұхамеджанов сынды драматургтың тілін, 
сөз қолданысын талдағанда айналып өтуге болмайтын шарттар. Өйткені драмалық шығармаларда жоғары аталған 
ойлаудың әлеуметтік-тәжірибелік, бейнелік-көріністік белгілері де сөздік-қисындық жағы да, сөйлеу әрекеттері де 
тіл тұтынушының көз алдында болады. Драмалық шығарманың барлық идеясы, психологиялық сыры оның тілімен 
ашылады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас та сол арқылы беріледі.  

Талқылау. Қ.Мұхамеджанов тек халық жазушысы, көрнекті қаламгер, драматург, аудармашы ғана емес, өз 

мәніндегі тіл жанашыры, тіл тазалығына, тіл мәдениетіне зор үлес қосқан, ана тіліміздің мемлекеттік тіл ретінде 
қолдануы мен өркендеуіне барынша атсалысқан қоғам қайраткері. Біз осы шағын мақаламызда Қалтай 
Мұхамеджановтың тіл төңірегіндегі ерекше көңіл бөлген мәселелерін топтастыра отырып тоқталуды жөн көрдік. 
Оның біріншісі – жазушының драмалық шығармаларында арнайы проблема етіп көтерген тіл тазалығы, тіл 
экологиясы мәселелері. Екіншісі – қаламгердің драма тіліне, оның сахнадағы көрінісіне, актердың сахнадағы тіл 
қолданысына, режиссердің тіл мәдениетіне жауапкершілігіне қатысты ой-тұжырымдары мен сындары. Үшіншісі – 

қоғам қайраткері, тіл жанашырының қоғамдағы тілдің мәні мен қызметі, тіл саясаты, қазақ тілін мемлекеттік тіл 
ретінде дамытуды қолға алуға байланысты әлеуметтік лингвистикалық тұжырымдары. Енді осыларға жекелей 
тоқталып өтейік. 

1. Жазушының драмалық шығармаларында арнайы проблема етіп көтерген тіл тазалығы, тіл 

экологиясы мәселелері. Белгілі қаламгер Шыңғыс Айтматов: «Біздің елде жақсы жазушы көп. Әйтсе де жазу-
сызудың «ауқымдық» жинақтаушылық тәсілін, прозаиктің қалт етпес дәлдігін, ақынның әсершілдігі мен әуезділігін, 

философтың сарабдалдығын қатар меңгерген және мұның сыртында, артистік іштей түлеу қабілетін дарытқан адам 
ғана пьеса жасай алады. Сондықтан да бізде нағыз драматургтер тым аз, ал мен Қалтай Мұхамеджанов досымды, 
сондай дегдарлар санатына қосамын», - деген баға береді [1., 5]  

Қ.Мұхамеджановтың қаламгерлік бейнесін сипаттай келіп белгілі ақын Ә.Тәжібаев былай дейді: «Қалтай 
адамның ішін аңғарғыштығымен қабат сыртын да танығыш. Кейде ол кісінің сырт пішініндегі көріністерді 
скульпторша қабылдап, дәл түсіндіретін ат беріп жүреді. Сонда біз көңілдене мүсіншінің де күлдіргіші болады екен-

ау десіп қаламыз. Ол біреуді тазының күшігіндей десе, енді біреулерді аюға, атанға, ешкіге теңеп сөйлейді, соның 
бәрінде де адамның пішіні мен мінез ұқсастықтары айнымай жетіп жатады. Біз Қалтайдың осы қасиеттерін оның 
комедиялық пьесаларынан түгел көреміз. Ол күлкілі оқиғалармен қатар, күлкі шақыратын мінездерді де сахнаға оп-
оңай шақырады. Адамның белгілі бір ортаға жараспайтын, қонымсыз қылықтары мен әдеттерін көрермен қауымға 
ұсына қоюға Қалтай өте шебер. Осындай персонаждар өз кемшіліктерін аңғартпау үшін өзі білмейтін, танымайтын 
мәселелер туралы да білгір, айтқыр болуға тырысады. Біз одан бетер күлеміз. Қара көңіл адамдардың ақ көңіл болып 

сөйлейтіні, қорқақтың батырсынуы, әлсіздің күштісінуі, ойдың, қылықтың одағайлықтары, көңілі күңгірттік пен тілі 
қысқалар, толып жатқан осындай нәрселер Қалтай комедияларында мол-мол орын алады» [2., 6]. 

Қ.Мұхамеджанов кеңестік заманда қазақ тілінің бейшара күйге ұшырай бастағанына дабыл қағып, оның тек 
қолдану аясы ғана емес, оны екінші сортты тіл ретінде менсінбеушіліктің белең алып келе жатқандығын драмалық 
шығармашылығында батыл түрде көтеріп, жеріне жеткізіп, әжуалап та, әшкерлеп те айта білген. Мысалы, 1959 
жылы сахналанған «Бөлтірік бөрік астында» атты комедиялық пьесасында Марфуға атты кейіпкері: «Ну хорошо! 

Заниматься етсем, орыс грамматикасын как-нибудь білуге болады, ал қазақ тілімен миды ашытқаны, просто 
нетерпимо!..», - дейді. Тағы сол Марфуға өз күйеуіне: «Однако есіңде ме?.. Мы с тобой любви обьяснялись на 
русском языке», - деуі немесе «Спасибо, хоть сендер признаете менің культурный адам екенімді. Ал, байым «осы 
нарядыңды ұнатпаймын» дейді. Ох, шаршалғандым», - деп қойыртпақ (пиджин) тілде сөйлеуін күлкі ете отырып, 
төл тілінен, мәдениетінен айырлағанқоғамның сиқын көрсетеді.Осындай өз тілінде де, орыс тілінде де жарытып 
жазып, сөйлей алмайтын, соның салдарынан ойы шорқақ, мінезі олақ адамдар типінжасайды.Автор қоғамдағы 

мұндай адамдардың екі түрлі кейпін көрсетеді.Бірі - қалада туып, қалада өскен, көбінесе билік тұтқасын ұстап 
отырған, өз ұлтын өзгеге мансұқ еткен шенеуніксымақтардың балалары, өз ана тілінен уызында жарымаған 
мәңгүрттер. Келесісі – өз тіліне өзге тілді араластырып сөйлемесе модадан қалып қойғандай көрінетін, көп білем мен 
көп көрдім деген кеудемсоқтар. Мысалы, пьесадағы мына диалогқа назар аударып көрейік:  
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Арыстан. Мен бір жағынан өзі, әдебиетші адаммын. Однажды папам айтқандай, қазақтың гениальный бір 

мақалын білесіңдер ме? 

Әнуар. Мақал көп, қайсысын айтайық. Дегенмен өзің басташы! 

Арыстан. Философтар болуы керек. (Ойға шомған кейпін білдіріп) «Моданың өзін заман туғызады» осыған 

орай қазақ: «Заманың түлкі болса, тазы болып бір шал» деген. 

Әнуар (күліп). Қазіргі түрің шынында тазыға ұқсайды, шала бер енді. 

Арыстан. Вот тебе на!.. Смысылына түсінбейсіңдер, университетті бітірмеді деген атымыз болмас, 

дипломы барлардың көбімен сөйлескенде, кругозор жағынан маңайлатпайтынымды өзім де сеземін [3., 27]. 

Автор осы шығармасында сондай-ақ тіл білудің, қазақы сөз саптаудың тамаша үлгілерін де беріп отырады. Бұл 

Әнуар, Жәмилә, Сұңғаттардың сөйлеулерінде анық байқалады.  

2.Қаламгердің драма тіліне, оның сахнадағы көрінісіне, актердың сахнадағы тіл қолданысына, режиссердің тіл 

мәдениетіне жауапкершілігіне қатысты ой-тұжырымдары мен сындары. Драматургия – Қалтай ағаның тілімен 

айтқанда, - жүгі ауыр, жолы қиын жанр. Оны сонау Аристотельден бастап барлық дәуірдің ақыл иелері бас шұлғып, 

мақұлдаумен келеді. Сондықтан мұны талдап, зерттеу де оңайға түспейді, өзге жанрдай етек-жеңі кең емес. Баяндап 

жатуға мұрша жоқ. Сырлау-әрлеусіз жалаң әрекет үстінде адаммен бетпе-бет кездесесіз. Бұл өмірдің бір көрінісі 

болғанда да сол өмірдің жүйке тамырларының түйісе тұтасқан шытырман сәті, жан иірімдерінің тереңнен тартылған 

тайталасы үстінде кейіпкерлердің өткені де емес, болары да емес, дәл сізге көрінген мезеттегі мінез-құлқы, арман-

қиялы, айла-амалының сан сырлары, күйіну-сүйінуі, мүдде-мұраты үшін айқастың шырқау шиеленісі һәм шешілер 

сағаты. Жанрдың жүрегін соқтыратын, шиыршық атқан тартыс сонда ғана туады. Заман рухы, өмір шындығы 

осындай кескілескен әрекет үстінде адам тағдырларының тоғысуынан көрінеді, жамандық жер жастанып, ізгілік 

салтанат құрады. Үлгі тұтар жақсыны да, жиренер жат қылықты да көзбен көресіз...[4., 239]. 

Қ.Мұхамеджанов – қазақ драматургиясының өсіп-өркендеуіне, оның классикалық бағытта дамуына жол 

сілтеген өнертанушы, сыншы. Оның бұл салада көптеген сын-мақалалар мен ой-толғаныстары, пікірлері көп-ақ. 

Солардың ішінен драма тіліне, оның сахнадағы көрінісіне, актердың сахнадағы тіл қолданысына, режиссердің тіл 

мәдениетіне жауапкершілігіне т.б. ой-тұжырымдары мен сындарына көз жүгіртейік. Қ.Мұхамеджановтың көптеген 

мақалалары қазақ драматургиясының болашақтағы келелі мәселелеріне арналған. Ол көбіне драмалық 

шығармалардың теориялық жағы мен сахналық қойылымдарын қатар талдап, өзіндік сын-ескертпелерін айтып 

отырады. Әсіресе шығарма тіліне ерекше назар аударады:«Жақында Байжанов пьесасының соңғы нұсқасын «театр 

қайта қойғалы жатыр» деп Мәдениет министрлігімен шартқа отырды. Біздің қолымызда шығарманың бастапқы 

нұсқасы мен соңғы нұсқасы бар. Енді екеуін салыстырып, Байжановтың творчестволық қабілетін айқындау үшін 

«Әлия Молдағұлова» туралы пьесаға талдау жасап көрейік. ...Ленинград қаласы, 1941 жыл. Оныншы класты бітірген 

оқушылардың сауық кеші. Перде ашылғанда Қайсар деген жігіт (ол да оныншы класты бітіген) сахнада жалғыз. 

Әлияны ол жақсы көреді. «Жүрегім жас шыбықтай толқиды» (шамасы жүрегі әрі жіңішке, әрі ұзын болуы керек). 

«Көңілімде көк мұхит ойнайды (теңеудің түрін қараңыз!). «Бір үнсіз тіл сыбырлайды» (сыбырлаудың өзі үн емес 

пе?) деген елжіреген жүректің сырына тап боламыз. Әлия шығады, бірақ екеуі жарытып ешнәрсе айтпайды. 

Институтқа түсу әңгіме болады. Қайсар өз сезімін айтайын десе, Әлия беттетпейді. Аздан соң барлық оқушылар 

сахнаға шығады. Радио сөйлейді, соғыс басталғандығы хабарланады. Енді Әлия елге қайтпақшы болады. Өйткені 

оған ағасы пропуск алып берген. Осы сәтте майдандағы Қайсардан хат келеді. Әлия газеттен Зояның ерлігі туралы 

хабар оқиды. «Аяғымды ақау (?) баса жаздаппын, қайтпаймын» дейді ол. Сонан соң снайперлер дайындайтын 

мектепке түсіп, майданға барады. Үш күн, үш түн аңдып, бір немісснайперін атып түсіреді. Оны штабқа алып келеді. 

Жаңа ғана ағаш басынан өлі қарғадай жалп ете қалған неміс снайпері штабқа келгенде ешқандай оқ тимеген, 

жараланбаған болып шығады. Полк командирінің алдында сайрап қоя береді. Осы кезде ойда жоқта Әлияның сүйген 

жігіті Қайсар келіп қалады. Әлия қашан шабуыл болады деп асығады да жүреді. Шабуыл басталғанда жауып тұрған 

оқтан жасқанбай, төбеге шығып уралай жөнеледі. Қардай бораған оқтың бірде бірі Әлияға тимейді. Мұндай 

ғажайыпнамаға дүниежүзінің әйгілі суайты Мюнхаузен де таңданар еді. Қырғын атыста бірі өліп, бірі жараланып 

жатқанда Сәрсен деген солдат: «Ат қайда ақбақайдай арты желген, 

Қыз қайда қалқатайдай көзі күлген», - деп аңыратып ән салады. Бұл қай қуанышта көтерілген көңілді ән екені 

автордың өзіне ғана аян шығар. Соңғы картинада Әлия «Өлуге жазса, өле беру керек» деп құдайға мойын ұсынады 

да, ұрыста қаза табады. Міне, Әлия туралы пьесаның жалпы желісі осы», - деп талдау жасайды [4., 218-219]. 

Осы пьесаның сахнаға қалай шығып, қалай қойылғаны туралы ол былай деп жазады: «...Арқаусыз жаба тоқи 

салған, мән, мағына жоқ желбауыз шығарманың дүмбілез бір түрі болатын. Драмалық шығармаға тән тартыс, адам 

характерін ашатын көркем тілден жұрдай еңбек жас авторға көмек болсын деген кейбір мүсіркеушілер – «игі 

ниетпен» республикалық жасөспірімдер театрына апарып телінді. Орамсыз тіл, осал жіппен көктелген шикі шығарма 

жас коллективті көп машақатқа душар етті. Әлияның сахнаға жанды бейнесі емес, сүлдесі ғана шықты» [4., 218]. 

Сахнада қойылған шығармаға алдымен жауапты оның режиссеры екендігін айта отырып, оның өзіндік 

міндеттерін саралап көрсетеді. «Сөз әрекетінің керемет күшін терең ұғынып, сезіну үшін, ұлттық тілдің бояуын ұғу 

үшін сол тілді жете білу керек. Бұл ретте режиссер де тіл ерекшеліктерін тексеретін ғалым болғаны жөн», - дейді. 

«Режиссер драматургиялық шығарманы біржақты көрмей, оны тұтастай, сахналық тұрғыдан өсіріп, ой көзімен 

байытып көре білуі керек. Әрбір жазушы драматургтың творчествосының ерекшелігін, оның стилін айқындап алған 

жөн. Сонда ғана сахналық жақсы шығарма тумақ».«Сахна өнерінде әсіресе классикалық шығармаларды қоюда 

режиссер драматург шығармаларының тілін зерттеген жөн. Өйткені біз жоғарыда сөз еткен қоғам тарихы, ғасырдың 
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идеясы, дәуірдің салты мен әдет-ғұрпы, адамдар характері, психологиясы пьесаларда диалогтар арқылы білінетіні 

бізге мәлім. Драма тілінің идеялық маңызымен қатар оның эмоциялық қасиеті бар. Ойнайтын актер оның идеялық 

қасиетімен қатар, эмоциялық күшін де айқын сезінуі тиіс. Соны өзінің бар тынысымен айтуы қажет. Бұны түсіндіру 

дережиссердің міндеті», - деген ой айтады. 

Тіл мәдениетінің нағыз көрініс беретін, жұртшылықты көркем де шешен сөйлеуге баулитын немесе тіл 

білмеушілікті, сөйлей алмаушылықты әшкерелейтін де сахна және оның актерлері. Өйткені олардың ойнап отырған 

рөлдері сол залдың көрермендері, сіздер мен біздер. Сондықтан да автор актерлерге мынадай талап қояды: «Актер 

өнерінің негізгі құралы – сөз. Сахнадағы сөз әрекетінің керемет күшін, интонациясын, қысқасы, сөз бояуын ұғу үшін 

сол тілді білу керек». 

3. Қоғам қайраткері, тіл жанашырының қоғамдағы тілдің мәні мен қызметі, тіл саясаты, қазақ тілін 

мемлекеттік тіл ретінде дамытуды қолға алуға байланысты әлеуметтік лингвистикалық тұжырымдары. 

Қоғам немесе жеке адам тіл дамуына қалай әсер етеді немесе адам тілден нені өзгерте алады деген сұраққа 

әлеуметтіклингвистика ғылымы жауап береді. Ол тіл екі түрлі жолмен дамиды не қолданыстан шығып жойылады 

дейді. Бірі -ұйымдастырылмаған (стихиялы) түрде даму не жойылу.Екіншісі - арнайы ұйымдастырылған түрде 

дамыту не жою. Мұның екіншісі адамның саналы әрекетімен жүзеге асады, оны тіл саясаты деп атаймыз. Адамның 

саналы әрекеті арқылы тілдамуын қолға алу алдымен мынадай мәселелерді шешеді: тілге мәртебе беру, әдеби тіл 

нормасын түзу, стильдер жүйесін жасау, терминологиясын жасау және жүйелеу, әліпби жасау не өзгерту 

т.б..Осындай тіл дамытуға қатысты мәселелерді Қалтай Мұхамеджанов әр қырынан қарастырған. 

Қалтай Мұхамеджанов – өзінің проблемалық мақалаларындақоғамдағы тілдің мәні мен қызметіне байланысты 

ой, пікір айта білген тұлға. Тіл дамуына қоғамның саналы әрекеті қалай болатынын, оның пайдасы мен зияны туралы 

әлеуметтік лингвистикалық тұжырымдар жасай алған. Соның бірішісі - бүгінде қайта қозғалып, қайта қаралып 

жатқан әліпби мәселесі. «Ақиқатына жүгінейік, аға! атты академик Ісмет Кеңесбаевқа жазған ашық хатында: «Ал 

енді өзіңізге мәлім, жетпіс жылдың ішінде алфавитіміздің үш мәрте өзгеруін қай тарихтың қанасына сыйғызарсыз. О 

заман да, бұ заман мұндай қиямет қай халықтың басынан өтті екен? Ғасырлар бойы бар қазынамыз араб алфавитімен 

қағаз көрді. Отызыншы жылдары оны мансұқ етіп, латынға көштік. Он жылдай оны игердік-ау дегенде қазіргіге 

ауыстық. Сонда бұл халық бір ғасырдың қырық жылында тарихи тамыры үш рет қырқылып, үш рет реанимацияға 

түскен жоқ па? Осыдан келіп мен мәңгүрт болмағанда, кім мәңгүрт болады», - деп қазақ жазуының жағдайына 

алаңдайды [4.,198].  

Осы хатта тағы бір әлеуметтік лингвистикалық категория –«ана тілі» ұғымына ұлттық сипаттағы керемет 

түсінік береді. «Неге «ата тілі» емес, «ана тілі» болғаны қалай? Деген сауалдар да жүретін. Бақсақ, сонау тайпа 

дәуірлерден күнді көсеумен шығарып, бақанмен батырып, ғұмыр кешкен халық келе-келе салған шаһарлары, 

көтерген қорғандары моңғол шапқыншылығында талқаны шығып, жермен-жексен болғасын баяғы көшпелі кебін 

қайта киіпті. Сонымен жаз айларында Сыр бойы Арқаға, Арқа оңтүстікке беттейді. Атырау мен Алтайдың да 

тоқайласар жайлауы болыпты. Бел құда, бесік құда, қарсы құда деген әрқилы құдалықтардың неше түрлі рәсімімен 

келін түсіру салтқа айналыпты. Осылайша Арқаның қызы Сырға, Сырдың қызы Арқаға, Алтайдың қызы Атырауға, 

Атыраудың қызы Алтайға ерсілі-қарсылы келін болып ұзатылып жатыпты. Бұлардан дүниеге келген сәбидің тілі 

ананың әлдиімен шығыпты. Түстігі мен теріскейі, шығысы мен батысы мыңдаған шақырымды алып жатқан кең 

байтақ далада дәурен кешкен халықтың тілінде селкеулік болмапты. Сөйтсе еркегі мал бағып, мекен қорғаумен 

болса, халқының тілі аналардың ақ мейір адал сүтімен жасалыпты. Бұхар мен Жамбылдың, Абай мен Махамбеттің 

тілдерінде япырай бұл қалай дейтін жік-шекара болмауы да аналарымыздың құдіреті екен [4., 198]  

Осында сондай-ақ қазақ тілінің диалектіге бөлінбейтін біртұтастығы айтылып, оның тазалығы, пәктігі ана 

құдіретімен байланыстырылады. Қ.Мұхамеджанов тілдің маңызы мен мәні туралы былай дейді: «...қай халықтың 

тілі болмасын, өзі болсын қилы замандарды басынан кешкен. Тіл құдайыңнан да, дініңнен де дүниеге бұрын келді. 

Мекен-тұрағынан ауғанда да халықтың арқалап кетер жалғыз байлығы, жалғыз қазынасы – тілі. Тілінен айырылған 

халық адамзат тарихының кемесінен, уақыт назарынан тыс қалады. Оның рухани қазынасы да, тарихы да ешкімге 

керек болмайды»[4., 198-199]. 

«Ақиқатқа жүгінейік, аға» атты академик І.Кеңесбаевқа жазған ашық хаты Қалтай ағаның тіл мәселесіндегі жан 

айқайы екенін көреміз. Бұл кезінде (1989 жылы) орыс тіліне де мемлекеттік мәртебе беруіміз керек деп қыңыр 

тартып, қиғаш кеткен қазақ тілінің маманы, белгілі академикке ашына жазған хаты болатын. Онда ол: «Сәл 

саңылауы бар адамға бір ғана этникалық қауымға қызмет етуге шамасы келетін қазақ тілінің орыс тіліне қауіп 

тудырып отыр деуі – күнді алақанмен жауып тастады дегендей әумесер – әңгүдіктің далбасасы. Бұл 

интернационалдық ынтымақтан гөрі ұлтаралық бірліктің берекесін алып, қайта құру кезеңінің шырқын бұзу 

ниетіндегілердің кәсібі екендігін түсінуге көп ақылдың керегі жоқ». «Екінші, сіз бен біз сияқтылар бас қамын ойлап, 

балаларымыздың әуселесіне бағынсақ, мен де сізді қолдай кетуім мүмкін. Бірақ, қырық процентіңізді шығарып 

тастағанның өзінде оның ар жағында ата-бабасының мұрасына еге болып, әдебиеті мен мәдениетін өркендетіп 

отырған төрт миллионнан аса халқымызға не бетімізбен қараймыз», - деуі бүгінгі билік басындағыларға да айтылған 

сын екендігінде дау жоқ [4.,201].  

Мұнан шығатын қорытынды сол, қазақ тілінің бүгінгі ахуалы сол кездің өзінен төмен. Бұл ауыр да болса, 

шындық. Өйткені сол академиктің көксегеніндей орыс тілінің «мемлекеттенбеген» мәртебесін қолдаушылар оны 

ресми тіл дәрежесіне көтеріп отыр. Бұл барып тұрған заңсыз әрекет. Біріншіден, бір мемлекет аумағында 

«мемлекеттік тіл» және «ресми тіл» деген терминдер синоним сөздер ретінде қолданылады. Оған қарасақ, қазақ тілін 
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мемлекеттік тіл деп те, ресми тіл деп те айтуға құқылымыз. Екіншіден, Қазақстан – бір ұлтқа, яғни қазақ ұлтына 

басымдылық берілген унитарлық мемлекет. Сондықтан да екі тілге бірдей мәртебе беру заңсыздық. Екі немесе үш 

тілге мемлекеттік мәртебе берушілік тәжірибе көрсетіп отырғандай федералдық мемлекеттерге тән. Үшіншіден, 

біздің конституциямызда да, тіл туралы заңымызда да Қазақстан Республикасының ресми тілі – орыс тілі деп 

көрсетілмеген, тек оның қолданылу аясы ғана айтылған. Демек, Қазақстанда орыс тілінің ресми тілі екіталай. 

Бүгінгі таңда елімізде бәрімізді біріктіретін нақты бір идеология жоқ деп жүрміз. Мұндай идеология бар, ол – 

тіл. Бұл жөнінде де Қалтай ағаның керемет ойлары бар. Бұл оның «Идеология – тіл» атты мақаласында айтылады.  

Қорытынды. Сөз соңында Қалтай ағаның мынадай бір керемет шешендік сөздеріне көңіл аударайық: Ой-

жігердің өртімен кеткен Шоқан, ереуіл мен егеулі найзаға шақырған жыр дауылы Махамбет, кісенді ашқанымен 

қуғыннан құтыла алмаған Құрманғазы, жартастан жаңғырық естіп жаралы жүрекке жай таппай, күңірене сыр 

шерткен Абай, әуеніне аспандағы құс айналған Біржан мен Ақан осылардың бәрі елім деп еміреніп өтсе де, 

мезгілінде мерекелі мүшел тойын өткізу былай тұрсын, бас бостандығы мен ой азаттығының өзіне зар-зәру болып 

кетті. Бірақ олардың арманын арқалап халық қалды. «...Қазақ топырағы қашан да талантқа тапшы болып көрмепті. 

Біз білетін тарихта қазақ өнерінің бұлағы таяз тартқан кезең болды дегенді есіткен де, көрген де емеспіз. Сондықтан 

да болар, өнер атаулының өктем талант иелерін ту тұтып төбесіне ұстау оның әлімсақтан бергі ата дәстүріне 

айналған. Жаңа заман, жаңа уақыт, жаңа қауым бабалардың сол бір қасиетті үрдісінің ізін жоғалтпады, қайта ол 

дәстүрдің бұрынғыдан да гөрі салтанатын асырды» деген сөздерін бүгін Қалтай ағаның өзіне айтамыз.  
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СӨЗ МӘДЕНИЕТІНІҢ ЭТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ 

 

Аңдатпа 

Сөз мәдениетінің негізі –тілдік норма. Сөз мәдениеті дегеніміз – «тілдік тәсілдердің ширау, жетілу дәрежесі. 

Сонымен қатар ол тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, тілдік тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, 

орфоэпиялық, морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс қолдану дағдысы,-дейді ғалым 

М.Балақаев. Демек, ғалым сөздерді дұрыс, орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс құрастыру (синтаксистік), дұрыс 

қиюластыру (морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу (орфографиялық), тілді әсерлі етіп 

жұмсау (лингвостилистикалық) нормаларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру қажет деген талап қойып отыр.  

Қазақ тілінің сөз мәдениетін көтеру – ұлттық мүдде талаптарының бірі. Қазақ тіл мәдениетінің үлкен бір саласы 

– сөйлеу мәдениеті, оны жоғары деңгейге көтерудің басты заңдылығы – дұрыс айту нормасы. Жазу және сөйлеу 

мәдениетінің қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы орны және оның орфографиялық ережелерді жүйелеу 

мәселелерімен байланысы қазақ тіл білімінде жан-жақты зерттеліп келеді. Сөйлеу мәдениетін ұлттық мүдде ретінде 

тану, сөз мәдениетіне әлеуметтік көзқарасты қалыптастыру, сөз мәдениетін әлеуметтік ғылымдар мен ұлттық 

мәдениеттің ең басты тірегі ретінде бағалау, сөз мәдениетін ұлт мәдениетімен қатар насихаттау негізінде тіл 

мәдениеті дамиды. 

Түйін сөздер: Сөз мәдениеті, тілдік норма, этикалық аспект, коммуникативтік норма, ұлттық әдеби тіл, тілдік 

құрылым, прагматикалық ауытқу 
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ETHICAL ASPECT OF SPEECH CULTURE 

 

Abstract 

The basis of word culture is the language norm. Speech culture is " the degree of reproduction, maturation of language 

techniques. In addition, he has not only kindness, literacy, but also the skills of accurate and correct application of language 

techniques, phonetic, spelling, orthoepic, morphological, syntactic, stylistic phenomena,-said M. Balakaev. Therefore, the 

scientist insists that it is necessary to correctly use words (lexical), correctly compose. Improving the speech culture of the 

Kazakh language is one of the requirements of national interest. A large sphere of culture of the Kazakh language is the 

culture of speech, the main regularity of its rise to a higher level is the norm of correct pronunciation. The role of writing and 

speech culture in the formation of the Kazakh literary language and its relationship to the problems of systematization of 

spelling rules is studied comprehensively in Kazakh linguistics. Language culture is developed on the basis of recognition of 

speech culture as national interests, formation of social attitude to speech culture, evaluation of speech culture as the main 

support of social Sciences and national culture, promotion of speech culture along with the culture of the nation. 

Keywords: speech culture, language norm, the ethical dimension, the communicative norm, national literary language, 

language structure, pragmatic deviation 
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Основа культуры слова-языковая норма. Культура речи - это " степень размножения, созревания языковых 

приемов. Кроме того, он обладает не только добротой, грамотностью, но и навыками аккуратного и правильного 

применения языковых приемов, фонетических, орфографических, орфоэпических, морфологических, 

синтаксических, стилистических явлений,-отметил М. Балакаев. Поэтому ученый настаивает на том, что необходимо 

правильно употреблять слова (лексический), правильно составлять (синтаксический), правильно вырезать 

(морфологический), правильно произносить (орфоэпический), грамотно писать (орфографический), эффективно 

использовать язык (лингвостилистический). Повышение культуры речи казахского языка-одно из требований 

национального интереса. Большая сфера культуры казахского языка-культура речи, основная закономерность ее 

подъема на более высокий уровень-норма правильного произношения. Роль письменности и речевой культуры в 

формировании казахского литературного языка и его связь с проблемами систематизации орфографических правил 

всесторонне изучается в казахском языкознании. Развивается языковая культура на основе признания культуры речи 

как национальных интересов, формирования социального отношения к культуре речи, оценки культуры речи как 

главной опоры социальных наук и национальной культуры, пропаганды культуры речи наряду с культурой нации. 

Ключевые слова: культура речи , языковая норма, этический аспект, коммуникативная норма, национальный 

литературный язык, языковая структура, прагматическое отклонение 

 

Кіріспе. Сөз мәдениетінің негізі –тілдік норма. Сөз мәдениеті дегеніміз – «тілдік тәсілдердің ширау, жетілу 

дәрежесі. Сонымен қатар ол тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, тілдік тәсілдерді, фонетикалық, 

орфографиялық, орфоэпиялық, морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс қолдану 

дағдысы,-дейді ғалым М.Балақаев [1, 115 б.]. Демек, ғалым сөздерді дұрыс, орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс 

құрастыру (синтаксистік), дұрыс қиюластыру (морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу 

(орфографиялық), тілді әсерлі етіп жұмсау (лингвостилистикалық) нормаларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру қажет 

деген талап қойып отыр.  

Көрнекті ғалым М.Р.Львов сөз мәдениетін әдеби тілдің ауызша және жазбаша нормаларын игеру және 

айтылымның мақсатына қарай тілдің көркемдеуші тәсілдерін тиімді қолдана білумен байланыстырады [2, 96 б.]. 

Яғни сөз мәдениеті, қарапайым тілмен айтқанда, ең алдымен ана тіліміздің иелігіндегі барша дүниеліктерді – тілдің 

дыбыс жүйесін, оның ырғақ, әуездерін; сөзді оның мағыналық қырларын; сөздің тұлғалық құрылымдарын, оның 

жұрнақ, жалғауларын; сөз тіркесі мен сөйлем жүйелерін; тілдің стильдік құралдарын т.б. әдеби тілдің нормасына сай 

қолдана білу, дұрыс әрі бедерлі жұмсай білу дегенге саяды. [3, 7 б.]. Сонымен, сөз мәдениеті алдымен әдеби тілдің 

грамматикалық, лексикалық, стилистикалық, орфоэпиялық, орфографиялық нормаларын меңгеру, сонымен бірге 

бейнелеуіш, көріктеуіш амал-тәсілдерді қарым-қатынас жасаудың мақсаты мен мазмұнына сай етіп дұрыс қолдана 
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білу дегенді білдіреді. Ал дұрыс қолданудың негізі тілдік нормаға тірелетіні белгілі. Демек, сөз мәдениеті 

ғылымының да негізгі нысаны – тілдік норма. Тілдік норма инвариантты. Тілдік норма, нормалылық – сөз мәдениеті 

ғылымының базалық, негізгі тірек ұғымы. Ол кез-келген ситуацияға байланысты өзгере бермейді, тұрақты. Демек, 

сөз мәдениеті, біріншіден, ауызша және жазбаша сөз қолданыста тілдік норманың сақталынуы, сөздің 

коммуникативтік сапасының мақсатқа лайықтылығы, екіншіден, тіл деңгейлеріне қатыстылығы. 

Ғалым Л.И.Скворцов сөз мәдениетін, бір жағынан әдеби тілдің нормаларын сақтау және екіншіден, 

нормалылық мәселесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы дей келе, оның негізгі құрылымдық компоненттеріне: 

дұрыстық және шеберлікті (мастерства) жатқызады. Б.Н.Головин пәннің 3 түрлі нысанын: «коммуникативное 

совершенство, совокупность знаний и умений, обеспечивающих целесообразное и незатрудненное общение, и 

область лингвистических знаний о речевой культуре» [4] дей келе, сөздің сапалық белгілерін атап көрсетеді. Оларға: 

сөз дәлдігі, сөз нақтылығы, сөздің түсініктілігі, анықтығы, әсерлілігі т.б. жатқызады. Сөздің әсерлілігі, түсініктілігі, 

дәлдігі т.т. бәрінің негізінде тілдік норма жататыны анық. Осыған орай норманың 3 түрі ажыратылады:тілдік, 

коммуникативтік және этикалық. 

Әдістеме.Тілдік норма – этикалық және коммуникативтік норманы іске асырушы құрал. Сөз мәдениеті 

ғылымы, ең алдымен, сөзді әдеби тілдің нормасына сай дұрыс қолдануды талап етеді. Сонда әдеби тіл деген не, 

әдеби емес тіл болуы мүмкін бе деген сұрақтар тууы мүмкін. Әдеби тіл – белгілі бір қалыпқа түскен, диалектілермен 

қарапайым сөйлеу тіліне қарағанда, жалпыға бірдей міндетті және «дұрыс» қабылданған нормасы бар тіл. «Әдеби тіл 

– белгілі нормалары бар жүйелі тіл. Тілдің әдебилігі сол тілде сөйлейтін адамдардың баршасына түсінікті және 

олардың бір-бірімен ортақ қарым-қатынас құралының ең жоғарғы түрі болуы оның (сол тілде) орныққан жүйелі 

нормалары негізінде ғана жүзеге аспақ», – дейді ғалым С.Исаев [5].  

Демек, әдеби тіл болуы үшін оның жалпыға ортақ тілдік нормалары болуы сөз мәдениетінің басты белгілерінің 

бірі.Сөз мәдениеті тек қана тілдегі «дұрыс – дұрыс емеспен» ғана шектелмейді, сонымен қатар ол тілдің қатынас 

құралы болу қызметімен де тікелей байланысты. Өйткені тіл – адамдардың бір-бірімен пікірлесу, ойын білдіру, 

түсінісу, сөйлесуін де қамтамсыз ететіні белгілі. Осыған орай сөйлеушінің әрбір жағдаятқа сай ойын түсінікті де 

әсерлі жеткізе білуі де маңызды. Демек, сөйлеушінің өз мақсатына қарай қажетті тілдік құралдарды дұрыс таңдап, 

оны тиімді пайдалана алуы сөз мәдениетінің қатысымдық аспектісі болып табылады. Студенттің оқу мерзімі 

кезіндегі негізгі әрекеті бір-бірімен қарым-қатынас жасау, ой бөлісу екені белгілі. Осыған орай студентке 

қатысымдық әрекетінің нормалары, оған қойылатын талаптар, оны сақтаудың маңызы, айтайын деген ойына 

қатысты тиісті сөзді тауып қолдану т.т. сөздің қатысымдық сапаларын игертудің, мәтін құрастырып, ондағы әр 

сөздің белгілі бір қызмет атқарып тұрғандығын, немесе мақсатсыз, орынсыз жұмсалып тұрғандығынан хабардар етіп 

отыру өте маңызы зор.  

Сөз мәдениеті ғылымының негізін салушылардың бірі, көрнекті ғалым Г.О.Винокур: «Для каждой цели свои 

средства, таков должен быть лозунг лингвистически культурного общества» деп жазған екен [6]. Яғни қатысымдық 

мақсатқа лайықтылық – сөз мәдениетінің негізгі категорияларының бірі. Осыған орай сөздің (тілдің) қатысымдық 

сапаларын білу, оны сөйлеу кезінде ескеріп отыру маңызды. 

Сөз мәдениетінің этикалық аспектісі белгілі бір жағдайға қажетті тілдік этикетті білу, оны орынды 

пайдаланумен байланысты. «Этикет» сөзі француз тілінде «совокупности правил поведения, касающихся отношения 

к людям» деген мағынаны білдіреді [7]. Яғни күнделікті өмірде жиі қолданылатын амандасу, қоштасу, ризалық 

білдіру, кешірім сұрау, құттықтау, көңіл айту т.т. сөйлеу этикетіне жатады. Ал сөйлеу этикетінің де өзіне тән 

нормалары мен ерекшеліктері болады. Оған мән бермесек, жылы шырай, жақсы қарым-қатынасқа жарықшақ түседі. 

Сондықтан сөйлеу этикетіне мән беру сөз мәдениеті ғылымының маңызды мәселесі болып табылады. 

Ұлттық әдеби тіл – тілдік норма арқылы айқындалатын халық тілінің ең жоғарғы формасы, басты байлығы. 

Оның басты белгісіне нормалылық жатқызылады. Норма ұғымын анықтауда сөйлеу әрекетіне тікелей әсер ететін тіл 

жүйесінің ішкі факторларына, әлеуметтіклингвистика мен психологиялық заңдылықтарға сүйенетініміз белгілі. 

Осыған орай ғалымдардың норма туралы көзқарастары да әр түрлі болғаны белгілі.  

Норма туралы ғалымдардың пікірлеріне талдау жасай келе негізінен үш түрлі көзқарастың болғанын 

аңғарамыз: 1) әлеуметтік (А.А.Шахматов, А.М.Пешковский, Д.Н.Ушаков, С.И.Ожегов, Б.Н.Головин); 2) 

лингвистикалық (Соссюр де Ф., [8], Э.Косериу, Л.Ельмслев, Ю.С.Степанов); 3) динамикалық (динамическая). Оны 

жақтаушылар – Г.О.Винокур, В.А.Ицкович, Л.И.Скворцов, К.С.Горбачевич [9], Ипполитова Н.А [10], Розенталь 

Д.Э.[11], Ицкович В.А. [12]. Нормаға алғаш анықтаманы А.М.Пешковскийдің еңбегінен байқаймыз. Ғалым норманы 

«литературно-языковой идеал» деп түсіндірді. Осыдан норманы ғалымдар лингвистикалық емес, әлеуметтік 

құбылыс деп қарауды дәстүрге айналдырды.  

Мысалы, А.М.Пешковский «правильно то, что общепринято» [13, 5 б.] десе, кейбір ғалымдар оны тілдің 

дамуына қоғамның саналы түрде әсері, яғни «результат целенаправленной деятельности человека» [14, 157 б.] деп 

айқындады. Бұл пікірлерден норманың кодификацияға қатысы байқалады. С.И.Ожегов, Б.Н.Головин норманы 

тарихи дамудың жемісі ретінде, яғни норманы тілдің дамуындағы тарихи заңдылықтардың негізінде қарастыруды 

ұсына отырып: «норма – правила, которые узаконены литературой, признаны обществом в качестве обязательных» 

деп айқындады [15, 3 б.]. 

Талқылау.Норманы лингвистикалық проблема ретінде зерттеген ғалымдар тіл мен сөздің бір-бірінен 

айырмашылықтарына сүйене отырып, норма мен жүйені бірге алып қарастырды. Мысалы, Э.Косериу: «норма – это 

система обязательных реализации, она соответствует не тому, что сказать, а тому, что уже сказано и по традиции 
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говорится в рассматриваемом обществе и включает модели, исторически уже реализованные с помощью этой 

техники и по этим эталонам», – дейді [16, 175 б.]. Яғни ғалым осы пікірін «жүйе – норма – сөз» схемасымен береді. 

Бұдан ғалымның норма жүйеден алынып сөз арқылы іске асады, яғни сөз нормаға сай келеді деген пікірін аңғарамыз.  

Алайда, тіл тәжірибесінде бұл жүйе үнемі сақталына бермейтіні белгілі. Осыған орай ғалым Ю.С.Степанов : 

«Все существующие реализации образуют уровень нормы. Те же реализации, которые самим обществом признаны 

как правильные, образуют норму в узком смысле слова, норму как правильную речь», – дейді [17, 169 б.]. Яғни 

ғалым қоғам тарапынан мақұлданған қолданыстар норманың деңгейін байқатады, олар сөздің дұрыстығын көрсетеді 

дейді. Ал норманы динамикалық аспектіде қарастырған ғалымдар, оны «результат взаимодействия языка и речи, 

системы и употребления, как что-то третье, принадлежащее факту языка и факту речи одновременно», – деп 

зерделеді [17].  

Ғалымдар норманы динамикалық аспектіде түсіну үшін оны жүйе, құрылым және қолданыс ұғымдары арқылы 

айқындауға бет бұрды. Яғни норманың механизмін түсіну үшін аталған ұғымдардың табиғатын ашу қажет. Тілдік 

жүйе – тілде бар үлгілер мен типтердің жүйесі. 

Тілдік құрылым – жүйенің іске асырылу мүмкіндігі. Норма құрылымға жататынның бәрін қабылдайды. Ал 

жүйе ұғымы - кең ұғым. Жүйеде нормаға жатпайтын тілдік қолданыстар (мысалы, лездеме) болуы әбден мүмкін. Бұл 

қолданыс тілдік жүйеге сай келгенімен, құрылымға және нормаға жатпайды. Жүйеде бар, бірақ қолданыста жоқ 

сөздер нормаға жатпайды. Мысалы, қойшы, жылқышы сөздерінің үлгісінде лақшы дей алмайтынымыз, ондай 

қолданыстың тіл тәжірибесінде болмағандығынан. Ал қолданыс ұғымы сөйлеу әрекетін және оның нәтижесін түгел 

қамтиды. Норма тек құрылымды ғана емес, қолданыстан шығып қалған, бірақ тілдік қолданыста болған, тілдің даму 

бағытына сай келетін және жаңа элементтердің жасалуына (жаңа мағынада) негіз болатындарды да қамтиды. Демек, 

сөз тілдік қолданыс үрдісінде норма арқылы жүйе және құрылыммен байланысады, яғни алдымен қолданыстағы 

факті, одан кейін нормаға айналып, соңында жүйе мен құрылымға енеді. 

Норма тілдің жүйесі мен құрылымына негізделеді. «Тілдік жүйе дегеніміз тілде бар үлгілердің, қолданыс 

типтерінің белгілі бір тәртіппен келуі, ал тілдік құрылым дегеніміз осы жүйенің іске асқан материалдық 

мүмкіндіктері дей келіп ғалым Р.Сыздық: тілдік құрылым құлаққа естілетін, «отыз тістен шығатын» деректі ұғым 

атауы, ал тілдік жүйе сол «затты» жасап тұрған дерексіз ұғым атауы деуге болады», – деп нақтылай түседі [18, 6 б.].  

Орыс тілінің зерттеушілері бұған қатысы бар үш мүмкіндікті атап көрсетеді: тілдің ішкі мүмкіншілігі, яғни 

жүйесі, екінші осы жүйенің материалдық көрінісі, үшінші – оның қолданысы. Алайда, тілдік жүйеге сай емес 

қолданыстардың да (ғалымдардың назарын аударып жүрген: лездеме, жиырмасыншы т.т. қолданыстар) жиі жұмсалу 

арқылы әдеби тіл белесіне көтеріліп жатқаны белгілі. Осыған орай ғалым Р.Сыздық тілдік норманың негізгі сипатын, 

механизмін ашуда: тілдік жүйе – тілдік норма – узус үшендерін бірлікте ала отырып, қолданыстың нормаға 

айналуында дағдының үлкен рөл атқаратындығын да аңғартады. Қазіргі лингвистика ғылымында норманың 

белгілерін ғалымдар әр түрлі атайды. Солардың ішінде: тілдік узус, оның тілдік жүйеге сәйкестігі және қоғамдық 

қолдауға ие болуына да ерекше мән беріледі. Узус ұғымын ғалымдар (Р.Сыздық, Н.Уәли) тілдік жүйеге қайшы 

келгенімен, тілдік дағдыға айналып кеткен қолданыстарды жатқызады. Демек, норма мен узусты ажырату керек. 

Яғни қолданыла келе дағдыға айналып кеткен тілдік жүйеге қайшы келетін қолданыстар узус болып табылады. 

Тілдік жүйеге қайшы болғанымен, тілімізде көптеген сөздер: жиырмасыншы (дұрысы –жиырманшы), уақытысы 

(дұрысы – уақыты), куәгер (дұрысы – куә), аспазшы (дұрысы – аспаз), туылды (дұрысы – туды) т.т. дағдыға айналып 

кеткені белгілі. 

Ғылыми зерттеулерде норманы тілдік және тілдік емес деп бөлу де кездеседі . Тілдік норма тілдің қалыптасқан 

заңдылығы, жүйесі, яғни кодификацияланған норма болса, тілдік қарым қатынаста осы жүйені белгілі бір мақсатқа 

сәйкес бұзып қолдану да кездесетіні белгілі. Мұндай құбылысты ғалым Н.Уәли нормадан прагматикалық ауытқу деп 

атай отырып, оның бірнеше түрлерін ажыратады[19].  

Атап айтқанда:  

1) тілдік нормадан ауытқу;  

2) мәтіндік нормадан ауытқу;  

3) логикалық нормадан ауытқу;  

4) онтологиялық нормадан ауытқу;  

5) этологиялық нормадан ауытқу.  

Тілдік нормадан ауытқуға грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, сөзжасамдық нормалардан ауытқуды 

жатқызады. Жекелеген сөздердің мағынасын бұзып қолдану, қайталаулар, ойдың түсініксіздігі логикалық 

нормалардан ауытқуға жатады. Онтологиялық нормадан ауытқуға тілдік ұжымның санасындағы ақиқат дүниенің 

тілдік бейнесін дәл бермеуді жатқызады. Этологиялық нормадан ауытқуға сипатталып отырған жағдаяттың 

нормасына персонаждың іс-әрекеті сәйкес болмайды. Нормадан бұл сияқты прагматикалық ауытқулардың 

болуының себебін ғалым тілді әсерлі, бейнелі, көркем жеткізудің амалы, тәсілі деп дәлелдейді. Прагматикалық 

мақсатта орфография мен орфоэпиялық нормадан ауытқуды ғалым «какоземия» деп атайды. Какоземия жазушының 

немесе сөз қолданушының орфографиялық нормада жоқ қысқартуларды, жазба сөздің дыбыстық құрамына бөтен 

дыбыстық элементтерді қосып қолдануы. Мысалы, қарағе-е-м . Бұл белгілі бір объектіге кейіпкердің, я болмаса 

өзінің субъективті көзқарасын айқын көрсетуі оқырман зейінін соған кідірту мақсатында қолданылатын 

риторикалық тәсілдің бірі болып саналады [19, 75 б.]. Мысалы: 
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– Хо-ош, олай екен, ниетіңді ұқтық, ағайын. – Ә-ә-ә, әкемді алған құдай қайда жүр десем, сен екенсің ғой! – деп 

божбан қара қынаптағы қылышқа шап берді (Ж.Тұрлыбаев).  

Прагматикалық мақсаттағы ауытқудағы риторикалық тәсілдің бір түрі – анадиплозис. Микромәтінде, 

айтылымда бір сөздің, я болмаса түбірлес сөздің іліктесе қайталанып отыруы арқылы автор оқырман назарын бөгеп, 

кідіртіп отырады. Мұнда бірінші айтылымдағы сөз екіншісінде ілік-шатыс қайталанып отырады дей келіп, Н.Уәли 

мынадай мысал келтіреді: жүрек отсыз, тілек тілсіз, тіл тілексіз, ұсқыны түзу бір ой солдаттың басынан орын 

таба алатын емес (Ғ.Мүсірепов). Сонымен қатар ғалым риторикалық тәсілдің: диафора және антиэллипсис түрлерін 

де атап көрсетеді.  

Диафора дегеніміз – бір сөзді бір мәтінде не сөйлем ішінде әр түрлі мағынада қолдану. Мысалы, «Біреу қыз 

алып қашса, біреу босқа қашады» деген мақалдағы «қашу» сөзінің екінші қолданыстағы мағынасы «сенделіс, босқа 

далбасалау» дегенді білдіріп тұр. Ал антиэллипсис сөзді не қосымшаны басы артық мөлшер, межеден көбірек 

қайталау, ықшам етіп сиыстыруға болатын бірліктерді керісінше, күрделендіріп жұмсау арқылы оқырман назарын 

кідіртудің риторикалық бір тәсілі ретінде көрінеді. Мысалы:  

- Егін көріп қайтайын деп шығып ем, өздеріңізге жол болсын. 

- Жолдамақ сізден болыңқыраса, сізді ұстауға шығыңқырап ек, нетпесеңіз ұстаңқырар едік ... – деді бір қу 

милиция (Ғ.Мүсірепов). 

Бұл қолданыста – ыңқыра қосымшасы оқырман назарын кідірту үшін жұмсалып тұр. Тілдік нормадан 

прагматикалық ауытқудың түрлерін, оның мақсатын білу келешек маман үшін өте қажет. Сондықтан практикалық 

сабақтарда бұл үрдіс ескеріліп отырады. Норманың табиғатына қатысты тағы бір көңіл қоятын мәселе оның қатаң 

және босаң түрлерінің болуы. Тілдік норма алдымен тілдік жүйемен байланысты қарастырылатыны белгілі. Демек, 

қатаң норма тіл жүйесімен бұлжымас бірлікте болады. Яғни қатаң норма дегеніміз – тіл тәжірибесінде сыннан өтіп, 

жұртшылық таныған норма. Ал кей жағдайда тілдегі сан алуан варианттарды талғап-таңдауда аса қатаң талап 

қойыла бермейді. Ондай варианттардың қай түрін қолдану сөйлеушінің еркінде болады. Мысалы, айғай-айқай, 

тыңдады-тыңлады, ақшадай-ақшалай т.т. Бұндай қолданыстар босаң норма деп аталады. 

Қорытынды. Мемлекеттік мәртебе алып отырған ана тіліміздің өз байлығы мен мүмкіндігіне сай қолданылуы, 

сол қалпында ұрпақтан-ұрпаққа жеткізілуі оны қолданушылардың, оның ішінде келешегіміз - жас ұрпақтың 

еншісінде.  

Абай атамыздың:«Сөзіне қарап кісіні ал» деген тұжырымының маңызы өте зор. Өйткені тілің, сөзің сенің 

рухани байлығыңды, сөз мәдениетіңді, яғни өз мәдениетіңді байқатады. Сондықтан сөз мәдениетіне, тілдің қай 

саласында болмасын, үлкен мән берілуі тиіс. Өйткені: сөз мәдениеті, ең алдымен, әдеби норма дегенге тікелей 

қатысты. Жалпы тіл білімінде біршама қалыптасқан тұжырымдарға талдау жасағанда тіл мәдениеті дегеніміз – тілдік 

нормаларды, оның ішінде әдеби тіл нормаларын дұрыс сақтау әрекеті болып табылады. Кейбір зерттеушілер бұл 

салаға кеңірек міндет артып, тілдің көріктеу құралдарын, яғни стилистикалық заңдылықтарды дұрыс пайдалануды 

да сөз мәдениетінің обьектісі деп таниды. 
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GRАMMАTIСАL САTЕGОRIЕS IN MОDЕRN ЕNGLISH 

 

Abstract 

There is no doubt that English is the most important communication tool in the modern world. Everyone uses it. From 

children to scientists and politicians. It is a language of business, education and communication between different nations of 

the world. This high usage and diversity of people using it undoubtedly led to its simplification and other changes in all 

aspects, including grammatical structures. Language is like a living organism. It does not remain unchanged; on the contrary, 

it shifts and develops over time. Modern English is very different from the language Brits used centuries ago. It is not even the 

same language it was ten years ago. In order to be a successful communicator you need to know and adjust to these changes. 

This article is dedicated to research about grammatical structures of Modern English of 21st century. 

Keywords: Modern English, Grammatical structures, English Tenses, language peculiarities, Foreign language 

teaching, English variations 
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ҚАЗІРГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Ағылшын тілі қазіргі әлемдегі ең маңызды қарым-қатынас құралы екендігі даусыз. Балалардан бастап ғалымдар 

мен саясаткерлерге дейін осы тілді қолданып келеді. Бұл әлемдегі түрлі халықтар арасындағы іскерлік, білім беру 

және байланыс тілі. Бұл кең қолданыстағы және оны қолданатын адамдардың алуан түрлілігі, сөзсіз, ағылшын тілін 

жеңілдетуге және грамматикалық құрылымдарды қоса алғанда барлық аспектілердегі басқа өзгерістерге әкелді. Тіл 

тірі организм сияқты. Ол бұрынғы қалпында қалмайды; керісінше, тіл уақыт өткен сайын өзгеріп, үздіксіз дамып 

отырады. 

Қазіргі ағылшын тілі ғасырлар бұрын қолданған ағылшын тілінен мүлдем өзгеше. Бұл тіпті он жыл бұрын 

болған тіл емес. Табысты коммуникатор болу үшін сіз осы өзгерістерді біліп, оларға бейімделуіңіз керек. Бұл мақала 

ХХІ ғасырдағы қазіргі ағылшын тілінің грамматикалық құрылымдарын зерттеуге арналған. 

Түйін сөздер: қазіргі ағылшын тілі, грамматикалық құрылымдар, ағылшын тілінің шақтары, тілдің 

ерекшеліктері, шет тілін оқыту, ағылшын тілінің нұсқалары 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Нет сомнений в том, что английский язык является важнейшим средством общения в современном мире. Все 

им пользуются. От детей до ученых и политиков. Это язык бизнеса, образования и общения между разными 
народами мира. Это широкое использование и разнообразие людей, использующих его, несомненно, привело к 
упрощению английского языка и другим изменениям во всех аспектах, включая грамматические структуры. Язык 
подобен живому организму. Он не остается неизменным; напротив, язык меняется и развивается с течением 
времени. Современный английский язык сильно отличается от языка, который британцы использовали много веков 
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назад. Это даже не тот язык, который был десять лет назад. Чтобы быть успешным коммуникатором, вам нужно 
знать эти изменения и приспосабливаться к ним. Данная статья посвящена исследованию грамматических структур 
современного английского языка 21 века. 

Ключевые слова: современный английский язык, грамматические структуры, времена английского языка, 

особенности языка, преподавание иностранного языка, варианты английского языка 
 

Introduction. Language is like a living organism. It does not remain unchanged; on the contrary, it shifts and develops 
over time. The same goes for the English language. Scanty and undeveloped before the 12th century, English took shape by 
the early 15th century into a beautiful and powerful literary language used in official institutions, schools and courts. During 
the period of mass emigration of the British to America, English quickly acquired international importance, dividing into 

territorial branches. 
Modern English has several regional variations - British, American, Canadian, Australian, New Zealand, and others. The 

most widely used among them are two main varieties - British English, numbering several dozen dialects, and American 
English, which today rightfully occupies a dominant position in the world. 

The British version of the English language is more conservative, requires strict adherence to grammatical rules, in 
particular, strict adherence to the correct word order in a sentence, does not tolerate phrases abbreviations and “swallowing” 

word endings. Pronunciation with characteristic stretching vowels and intonation of sentences are also significantly different. 
However, modern life makes its own adjustments, and the young generation of the British, keeping pace with the world 
linguistic trend, strives to simplify the language as much as possible. 

The so-called "Royal English" is a dialect spoken by the majority of the UK population. However, the British Isles have 
dozens of other dialects, some of which have survived only in the most remote regions and are hardly used in everyday life. 
These territorial variations of English are more of a symbolic historical legacy. 

Research Materials and Methods. The American version of the English language is called "bad English" by the British 
and they treat it with some disdain. It is believed that this is a very simplified English at all levels of the language, which has 
become quite impoverished in the process of such transformations. In fact, such a transformation of the language is due to a 
different culture - more liberated and dynamic. In America, it is impossible to imagine fluent, measured speech "through the 
nose" in perfectly correct English. Another pace of life and other values gave birth to another language - concise, laconic, 
simplified. 

Due to a large number of borrowings and a wide spreading territory, English has a rich vocabulary with many 
synonymous words. At the same time, its grammar is pretty simple, despite a sufficient number of exceptions to the rules and 
irregular verbs that need to be memorized. Most words are monosyllabic. Modern English punctuation is one of the easiest in 
the world. The only difficulty is spelling, since the spelling of English words often does not match the pronunciation. That is 
why it is customary to indicate transcription in dictionaries for each word. 

The modern language is characterized by simplifications, compression of phrases, the use of slang vocabulary. Often in 

colloquial speech there is a disregard for the rules of grammar, reduction of words and "swallowing" of endings, as a result of 
which it is difficult for an unprepared person to perceive such speech by ear. Let's take a closer look at the grammatical 
categories of the Moder English. 

Аll еvеnts аnd рhеnоmеnа оf thе surrоunding оbjесtivе rеаlity оссur in timе, whiсh is оbjесtivеly infinitе аnd 
irrеvеrsiblе.Аll еvеnts оr рhеnоmеnа wе rеfеr tо оnе оf thrее timе рlаns - thе рrеsеnt, раst аnd futurе. Tаlking аbоut аny 
асtiоn оr рhеnоmеnоn, wе usе sоmе lаnguаgе tооls, аllоwing us tо соrrеlаtе it with thе mоmеnt оf sреесh, nаmеly lеxiсаl - 

sресiаl wоrds оr рhrаsеs (tоdаy, yеstеrdаy, nоw, thеn).Hоwеvеr, thеsе lеxiсаl timе dеsignаtiоns in thе uttеrаnсе аrе nоt 
nесеssаry fоr thе timе-frаmе оf thе stаtеmеnt tо bе сlеаr, sinсе this рlаn in аny uttеrаnсе is trаnsmittеd by сеrtаin vеrbаl 
fоrms, whiсh аrе саllеd tеmроrаl.А sреаkеr саn rерrеsеnt аn асtiоn оr рhеnоmеnоn аs tаking рlасе in thе рrеsеnt, thаt is, аt 
thе mоmеnt оf sреесh; In thе futurе, thаt is, аftеr thе mоmеnt оf sреесh; оr in thе раst, thаt is, bеfоrе thе mоmеnt оf 
sреесh.Sinсе this diffеrеnсе in thе timе оf thе асtiоn indiсаtеd by thе vеrb is systеmаtiсаlly еxрrеssеd in grаmmаtiсаl fоrms, 
wе саn sреаk оf thе еxistеnсе оf thе саtеgоry оf tеnsе in thе vеrb. Thе vеrbаl саtеgоry оf tеnsе sеrvеs tо lосаlizе in timе thе 

асtiоn indiсаtеd by thе vеrb [1,67]. 
Thе sреаkеr rеlаtеs thе еvеnts оr рhеnоmеnа оf rеаlity tо thе mоmеnt оf his uttеrаnсе, using it аs а stаrting роint, in 

оrdеr tо usе thе vеrbаl fоrms еxisting in thе lаnguаgе. Соnsеquеntly, linguistiс tеmроrаl fоrms аrе nоt dереndеnt; lаnguаgе 
timе is rеlаtivе, whilе thе timе оf bеing is оbjесtivе. Thе mоmеnt оf sреесh fоr thе sреаkеr is рrеsеnt, аnd thе раst in rеlаtiоn 
tо this mоmеnt is rеаlly раst in thе mоst dirесt sеnsе. Thе соnсерt оf «mоmеnt оf sреесh» is nоt еstаblishеd by thе sреаkеr 
аrbitrаrily, it еxists аs а роint оf оbjесtivе timе. 

Thе lаnguаgе timе (Tеnsе) dоеs nоt nесеssаrily соinсidе with thе оbjесtivе timе (Timе). А реrsоn саn соnsсiоusly usе 
lаnguаgе timе fоrms tо dеnоtе diffеrеnt рiесеs оf оbjесtivе timе thаt dо nоt соinсidе with thе mеаning оf lаnguаgе timе.Tеnsе 
fоrms саn, mоrеоvеr, bе usеd nоt in thеir dirесt mеаnings.Thus, thе рrеsеnt tеnsе (simрlе оr соntinuоus) mаy dеnоtе аn асtiоn 
thаt is еxресtеd in thе futurе (Whеn dоеs yоur trаin lеаvе?, Whеrе аrе yоu gоing fоr а hоlidаy?) оr hарреnеd in thе раst.In thе 
lаttеr саsе, thе sо-саllеd «Histоriсаl Рrеsеnt» is usеd, fоr whiсh thе mоst tyрiсаl imаgе оf а sеriеs оf раst асtiоns in а 
sеquеntiаl сhаin (Suddеnly Jоhn соmеs in аnd sаys = саmе аnd sаid).Sоmе vеrbs in thе рrеsеnt mаy аlsо dеnоtе оnе singlе 

еvеnt in thе раst: I fоrgеt whеn it wаs (= I hаvе fоrgоttеn); Jоhn sаys it's intеrеsting (= Jоhn sаid).Thеrе аrе соntеxts in whiсh 
thе рrеsеnt tеnsе dо nоt аttributе thе асtiоn tо аny sресifiс, tеmроrаry рlаn. This is usuаlly аssосiаtеd with thе рrеsеnсе оf 
соvеrt mоdаl vаluеs: Dо yоu sреаk Frеnсh? (= саn yоu sреаk?). Thеrеfоrе, sреаking аbоut thе linguistiс оr grаmmаtiсаl 
tеnsе, wе sеt аs its соrrеlаtiоn with timе оbjесtivе аnd sоmе diffеrеnсеs [2,53]. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

22 

Thе mаin оf thеsе diffеrеnсеs in thе Еnglish lаnguаgе is thаt if thе оbjесtivе tеnsе is сlеаrly dividеd intо раst, рrеsеnt 
аnd futurе, fоr thе lаnguаgе оf timе is сhаrасtеrizеd by а lаrgе numbеr оf fоrms оf еxрrеssiоn.In thе Еnglish lаnguаgе thrее 
mаjоr реriоds оf timе аrе еxрrеssеd with diffеrеnt fоrms оf thе vеrb- Simрlе, Соntinuоus, Реrfесt, Реrfесt Соntinuоus. 

Thе рrеsеnсе in thе lаnguаgе оf vеrbаl fоrms, thе tеmроrаl divisiоn оf whiсh соinсidеs - thе рrеsеnt, thе раst, thе futurе 

- suggеsts thаt thеy bеаr sоmе аdditiоnаl signifiсаnсе, bеsidеs thе tеmроrаl. 
But bеfоrе dесiding thе stаtus оf thеsе fоrms in Еnglish, соnsidеr thе саtеgоry оf thе аsресt оn thе mаtеriаl оf thе 

Russiаn lаnguаgе, whеrе it is рrеsеntеd fаirly сlеаrly. In Russiаn, thе vеrb is сhаrасtеrizеd by thе саtеgоry оf thе tеnsе in 
аdditiоn tо thе саtеgоry оf аsресt, whеrе thе аsресt is а grаmmаtiсаl саtеgоry thаt сhаrасtеrizеs thе асtiоn by thе wаy it is 
imрlеmеntеd аnd hаs сlеаr fоrmаl indiсаtоrs - рrеfixаtiоn.Vеrbs in Russiаn саn tаkе thе fоrm оf Реrfесtivе аsресt, dеnоting а 
соmрlеtе асtiоn (dо, writе, tеll), оr аn Imреrfесtivе аsресt, indiсаting аn unfinishеd, соntinuing рrосеss (dоing, writing, 

tеlling).Оnly thоsе vеrbs with thе mеаning оf thе «tеrminаtiоn оf thе асtiоn» соmроnеnt, thаt is, thе bеginning оr thе еnd оf а 
stаtе, hаvе а реrfесt арреаrаnсе: thus, «tо соmе» mеаns «tо stаrt sоmеwhеrе», «tо lеаvе» - «stор bеing».Mаny реrfесt vеrbs 
in Russiаn fоrm аn аsресt раir (dоing - mаking, building - соnstruсting), whоsе mеmbеrs hаvе thе sаmе lеxiсаl mеаning аnd 
diffеr оnly in thе grаmmаtiсаl (аsресt) mеаning [3, 32-33]. Аsресt сhаrасtеr оf thе vеrb is а dереndеnt grаmmаtiсаl mеаning, 
соmbining vеrbs in rеlаtiоn tо thе асtiоn thеy dеsignаtе tо thе limit. 

Lеt's соnsidеr, аt thе еxреnsе оf whаt thе орроsitiоn оf thе реrfесt аnd imреrfесt аsресt is сrеаtеd, оn аn еxаmрlе оf а 

vеrbаl раir «tо build – built». Рrороsаl with thе imреrfесtivе vеrb «Аrе yоu building а hоusе? » wе саn rерhrаsе it likе this: 
«Dо yоu реrfоrm асtiоns (with thе аim оf сrеаting а hоusе)? ».Hеrе thе сеntrаl, lоgiсаlly ассеntuаtеd раrt оf thе vеrbаl 
mеаning is rерrеsеntеd by thе «dо асtiоns» соmроnеnt: it is it thаt is соvеrеd by thе intеrrоgаtivе mоdаlity аnd is rеlаtеd tо 
thе рrеsеnt timе.Thе sесоnd соmроnеnt (thе «оrigin оf thе hоusе»), еnсlоsеd in раrеnthеsеs, is оutsidе thе mоdаl аnd 
tеmроrаl mеаnings оf thе vеrb: it is nоt соvеrеd by intеrrоgаtivе mоdаlity, sinсе it соntаins its оwn tаrgеt mоdаlity («in оrdеr 
tо ...»), аnd dоеs nоt аррly tо thе рrеsеnt timе ( Thе арреаrаnсе оf thе hоusе must оссur in thе futurе). Аs а rеsult оf this 

ассеntuаtiоn оf thе соmроnеnts оf thе vеrb, thе fоrm оf thе imреrfесt аsресt rерrеsеnts thе асtiоn аs аn unfinishеd, соntinuоus 
рrосеss. 

Аnоthеr situаtiоn in thе sеntеnсе with thе vеrb оf thе реrfесt аsресt «Did yоu build а hоusе?», whiсh саn bе раrарhrаsеd 
аs fоllоws: «Did thе hоusе (аs а rеsult оf thе асtiоns yоu реrfоrmеd)?». Hеrе thе limiting соmроnеnt «оrigin (thе bеginning оf 
еxistеnсе) оf thе оbjесt» is сеntrаl: it is соvеrеd by thе intеrrоgаtivе mоdаlity аnd is соrrеlаtеd with thе раst timе. Аs а rеsult 
оf this ассеntuаtiоn оf thе mеаning оf thе vеrb, thе асtiоn is рrеsеntеd аs соmрlеtеd, rеасhing thе limit (gоаl, rеsult). 

Thus, in thе mеаning оf bоth аsресt fоrms - tо build аnd built- thе sаmе соntеnt соmроnеnts аrе fоund: «thе 
imрlеmеntаtiоn оf сеrtаin асtiоns» аnd «thе еmеrgеnсе оf thе оbjесt (аs thе gоаl оr rеsult оf thеsе асtiоns) ». In оthеr wоrds, 
thе lеxiсаl mеаning оf suсh vеrbs is thе sаmе in соmроsitiоn оf соmроnеnts, аnd thе diffеrеnсеs соnсеrn оnly whiсh оf thеsе 
соmроnеnts is еmрhаsizеd [3, 33-34]. 

Nаturаlly, fоr imреrfесtivе vеrbs thаt dо nоt соntаin thе «bеginning / еnd оf thе stаtе» соmроnеnt (slеерing, sitting, 
stаnding), thеrе саn nоt bе а рurеly grаmmаtiсаl (раir) fоrm оf thе реrfесt аsресt. In this саsе, thе mеаning оf thе «bеginning» 

оr «еnd» оf thе рrосеss саn bе еxрrеssеd оnly by intrоduсing аn аdditiоnаl wоrd-building аffix: fаll аslеер - stаrt slеерing, 
wаkе uр - stор slеерing. 

In Еnglish thеrе аrе аlsо finitе аnd nоn-finitе vеrbs.Finitе vеrbs аrе vеrbs dеnоting suсh аn асtiоn, whiсh аftеr rеасhing 
thе limit саn nоt соntinuе: thе limit рuts а bаrriеr, thе асtiоn hаs еxhаustеd itsеlf [4, 49]. Thеsе аrе vеrbs, fоr еxаmрlе: tо 
аrrivе, tо bring, tо саtсh, tо brеаk, tо disсоvеr.If thе sеntеnсе usеd thе limit vеrbs, thе Еnglish lаnguаgе, wе саn fосus оn this 
limiting соmроnеnt аnd, ассоrdingly, tо еxрrеss thе sресifiс mеаning оf «finаlity» оf асtiоn: I hаvе built а hоusе - thе hоusе 

bеgаn tо еxist.Оr, аltеrnаtivеly, wе саn fосus оn оthеr соmроnеnts, еxрrеssing, in раrtiсulаr, thе vаluе оf «durаtiоn, 
inсоmрlеtе асtiоns»: I аm building а hоusе - рrоduсеd асtiоns with аim....Nоn-finitе vеrbs dо nоt соntаin thе sеmаntiсs оf thе 
limit rеfеrrеd tо in thе асtiоn; thе limit саn bе thоught оf аs imроsеd by thе оutsidе wоrld duе tо еxtrаlinguistiс rеаlity, but аs 
аrising frоm thе sеmаntiсs оf thе vеrb: tо slеер, tо livе, tо bеlоng, tо еnjоy.Оf соursе, аll thе асtiоns indiсаtеd by thе givеn 
vеrbs еnd sооnеr оr lаtеr, but nоt bесаusе оf thе intеrnаl limit. Thе grоuр оf nоn-finitе vеrbs is smаll. It inсludеs vеrbs 
dеnоting а stаtiс rеlаtiоn оf bоth оbjесtivе аnd subjесtivе оrdеr, аs wеll аs thе vеrbs оf thе роsitiоn in sрасе: tо соnsist, tо bе, 

tо lоvе, tо stаnd, tо liе. 
Bеtwееn thеsе twо grоuрs is а lаrgе grоuр оf vеrbs оf а duаl nаturе, сараblе оf реrfоrming in оnе оr аnоthеr mеаning, 

dереnding оn thе соntеxt: tо lаugh, tо fееl, tо mоvе, tо wаlk, tо lооk. 
«Thеn, frоm thе first соurt, Сrаwfоrd wаlkеd smооthly intо viеw.» (Snоw) – finitе mеаning. 
«Hе wоuld hаvе tо wаlk thе fivе milеs nоrth.» (R. Williаms) – nоn-finitе mеаning. 
Thе mаin fасtоrs оf thе соntеxt thаt соntributе tо thе rеаlizаtiоn оf а раrtiсulаr mеаning аrе thе сirсumstаnсеs, аs wеll аs 

thе еxistеnсе оf а hоmоgеnеоus рrеdiсаtе, еxрrеssеd by а finitе оr nоn-finitе vеrb. 
Research result. Thе sресifiс nаturе оf thе vеrb саnnоt bе rеgаrdеd аs а lеxiсаl рhеnоmеnоn, bесаusе, аs роintеd оut by 

I. Р. Ivаnоvа grоuрs оf vеrbs оf thе finite, nоn-finite аnd duаl nаturе hаvе nо соmmоn lеxiсаl mеаning thаt unitеs thе givеn 
grоuр.Аt thе sаmе timе, thе sресifiс nаturе оf thе vеrb hаs grаmmаtiсаl fеаturеs, nаmеly it соnvеys thе fоrm оf thе еxistеnсе 
оf thе асtiоn, is nоt саllеd in thе wоrd, but ассоmраniеs thе lеxiсаl mеаning.Sinсе, duе tо thе аbsеnсе оf fоrmаl еxtеrnаl 
indiсаtоrs, thе sресiеs nаturе оf thе vеrb саn nоt bе соnsidеrеd а grаmmаtiсаl саtеgоry, wе will соnsidеr it а grаmmаtiсаl 

mеаning, rесеiving its fоrm in intеrасtiоn with а grаmmаtiсаl саtеgоry оf timе thаt is сlоsе in соntеnt.Suсh а grаmmаtiсаl 
mеаning is usuаlly саllеd а «dереndеnt grаmmаtiсаl mеаning», in соntrаst tо thе bаsiс grаmmаtiсаl mеаning, whiсh hаs а 
соnstаnt fоrmаl indеx аnd is inсludеd in thе grаmmаtiсаl саtеgоry. Thе dереndеnt grаmmаtiсаl vаluе оf thе finitе / nоn-finitе 
is mаnifеstеd in thе diffеrеnсе in thе mеаning оf sоmе tеnsе fоrms [5, 49]. 
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Fоr еxаmрlе, it is оftеn nесеssаry tо tаkе intо ассоunt thе finitе / nоn-finitе vеrb whеn сhооsing bеtwееn а simрlе аnd а 

реrfесt fоrm. In раrtiсulаr, thе nоn-finitе vеrb rеquirеs а реrfесt fоrm tо еxрrеss thе соmрlеtеnеss оf thе реriоd оf timе 

соvеrеd by thе асtiоn in соntеxts оf thе tyре: Yоu will fееl bеttеr аftеr yоu hаvе hаd sоmе slеер. Аt thе sаmе timе, fоr а 

limiting vеrb, in suсh соntеxts, а simрlе fоrm is quitе suffiсiеnt, sinсе thе асtiоn is in аny саsе rерrеsеntеd аs соmрlеtеd duе tо 

thе vеry lеxiсаl mеаning оf thе vеrb: Hе will fееl bеttеr whеn hе wаkеs [3, 35]. 

Hоwеvеr, with thе еxрrеssiоn оf аsресt vаluеs in thе Еnglish lаnguаgе, thе situаtiоn is muсh mоrе соmрliсаtеd. This 

quеstiоn is thе mоst соntrоvеrsiаl аmоng thе wеll-knоwn grаmmаrs. In mоst fоrеign studiеs, thе quеstiоns оf thе grаmmаtiсаl 

саtеgоry оf thе аsресt in thе Еnglish vеrb wеrе еithеr nоt соnsidеrеd аt аll оr nоt аssосiаtеd with thе саtеgоry оf tеnsе.Quitе 

оftеn it is аllеgеd thе рrеsеnсе оf аsресt vаluеs оf оnly оnе grоuр оf vеrb fоrms - Соntinuоus. Thеsе fоrms, саllеd «аdvаnсеd» 

(Еxраndеd), «lоng» (Durаtivе), «lоng lаsting» (Соntinuоus), «рrоgrеssivе» (Рrоgrеssivе) trаnsfеr mеthоd оf соursе оf асtiоn, 

сhаrасtеrizе it аs а рrосеss. Оthеr fоrms аrе trеаtеd аs рurеly tеmроrаry [6, 83]. 

In thе lосаl linguistiс trаditiоn оf thе саtеgоry оf аsресt аnd tеnsе оf thе Еnglish vеrb аrе dеаlt with in сlоsе 

соореrаtiоn.Thе Russiаn rеsеаrсhеrs, аs fоrеign, rесоgnizе thе sресifiс nаturе оf thе Соntinuоus fоrms.Соntrоvеrsiаl is thе 

quеstiоn аbоut thе рrеsеnсе оf раrtiсulаr аsресt сhаrасtеristiсs оf thе fоrms оf thе Indеfinitе аnd thе Реrfесt. Thе grоuр оf 

indеfinitе fоrms is оftеn соntrаstеd with thе Соntinuоus grоuр аs а tеmроrаry.Whеn соmраring thе fоrms gоеs аnd is gоing, 

оnly thе аsресt mеаning оf thе рrосеdurаl fоrm оf thе Соntinuоus - is gоing еmеrgеs, whеrеаs thе fоrm gоеs sо indеfinitеly, 

sо brоаdly, thаt sоmеtimеs it is соnsidеrеd tо bе dеvоid оf аny аsресt signifiсаnсе.Еvеn mоrе соntrаdiсtоry is thе 

intеrрrеtаtiоn оf thе еssеnсе оf thе Реrfесt fоrms.If fоrеign rеsеаrсhеrs in mоst intеrрrеt thеsе fоrms аs tеnsе, thеn Russiаn 

rеsеаrсhеrs соnsidеr thеm еithеr аs sресiеs оr аsресt аnd tеnsе.V.V. Gurеviсh еmрhаsizеs thаt а реrfесt fоrm dоеs nоt аlwаys 

mеаn соmрlеtеnеss оf асtiоn. Sо in thе sеntеnсе «I hаvе livеd hеrе аll my lifе», thе реrfесt dеsignаtеs оnly thе durаtiоn оf thе 

асtiоn uр tо thе рrеsеnt mоmеnt, аnd dоеs nоt hаvе thе sаmе mеаning thаt is undоubtеdly рrеsеnt in thе еxаmрlе «I hаvе built 

а hоusе», sinсе in thе vеrb «livе» thеrе is nо limit соmроnеnt. Hоwеvеr, еvеn thе ultimаtе Еnglish vеrb in а реrfесt fоrm dоеs 

nоt аlwаys еxрrеss thе sресiеs mеаning оf «thе еmеrgеnсе оf аn еffесtivе stаtе аt а givеn mоmеnt ». Fоr еxаmрlе, thе 

sеntеnсе Hе hаs соmе аt lаst (аs а rеsult оf thе mоvеmеnt hе is nоw hеrе) hаs а рrоnоunсеd еffесtuаl vаluе. Аnd in thе 

sеntеnсе Hе hаs соmе dоwn tо sее hеr tоо оftеn thеrе is nо mеаning «nоw hе is hеrе» sinсе thе асtiоn is rерrеsеntеd аs 

rереаtеdly rереаtеd in thе раst. Thus, thе mеаning оf соmрlеtеnеss is nоt аlwаys inhеrеnt in thе Еnglish реrfесtiоn.Аt thе 

sаmе timе, thе реrfесt fоrm hаs its оwn mеаning, whiсh is соnstаntly рrеsеnt in its соntеnt: аs shоwn by А.I. Smirnitsky is thе 

mеаning оf thе рrесеdеnсе оf sоmе mоmеnt - in thе рrеsеnt, in thе раst оr in thе futurе.Lеt's раy аttеntiоn tо thе fасt thаt «thе 

рrесеdеnсе оf sоmе mоmеnt» mеаns thе rеlаtiоn оf асtiоns оvеr timе, thаt is, it is сlеаrly nоt а аsресt, but а tеnsе vаluе.А.I. 

Smirnitsky quitе ассurаtеly dеtеrminеd this vаluе оf thе реrfесt fоrm аs аn еxрrеssiоn оf thе «timе rеlаtiоn» (оr, in thе 

sоmеwhаt mоdifiеd fоrmulаtiоn оf А.B. Ilish, «timе соrrеlаtiоn»), thаt is, thе соrrеlаtiоn оf thе асtiоn оn thе timе 

сhаrасtеristiс (nаmеly, by рrесеdеnсе) with sоmе роint in thе situаtiоn [3, 35 - 36]. 

Conclusion. Thе mоst dеtаilеd аnd intеgrаl рiсturе оf thе intеrасtiоn оf thе саtеgоriеs оf thе tyре оf tеnsе in Еnglish 

vеrbаl fоrms wаs сrеаtеd by Рrоfеssоr I.Р. Ivаnоvа. Shе соnsidеrs thе аsресt vаluе in сlоsе соnnесtiоn with thе tеnsе fоrms, 

соnsidеring thаt thе аsресt is а соnstаnt сhаrасtеristiс оf thе vеrbаl fоrm, аnd tеnsе is аn оbligаtоry but vаriаblе quаntity       

[5, 53]. 

Sресifiсity оf Еnglish аsресt fоrms is thаt thе аsресt vаluе is nесеssаrily аssосiаtеd with indiсаting thе lеngth оf timе in 

whiсh thе асtiоn tаkеs рlасе аnd, ассоrdingly, еxрrеssеd in tеrms оf timе. Thе аsресt саn bе mоrе ассurаtеly dеfinеd аs а 

саtеgоry thаt соnvеys thе nаturе оf thе соursе оf thе асtiоn in rеlаtiоn tо thе mоmеnt (sеgmеnt) оf timе indiсаtеd by thе fоrm. 

Thеrеfоrе, thе аsресt fоrms аrе саllеd thе аsресt-tеnsе fоrms, in оrdеr tо еmрhаsizе thе insераrаblе соnnесtiоn оf thе аsресt 

аnd tеnsе in Еnglish. 

Definitely, English is the most important communication tool in the modern world. Everyone uses it. From ordinary 

children to scientists and politicians. This undoubtedly led to its simplification and other changes in all aspects, including 

grammatical structures. The English language is changeable, like the weather in Great Britain: yesterday the rain was 

pounding on the roof and it was impossible to use double negation, but today the tender sun is shining and we are already 

boldly saying "I don’t need no umbrella". 
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SPEECH CULTURE OF AN ELOQUENT PERSON 

 
Abstract 

The article will focus on eloquent moral realities and intellectual abilities, exemplary qualities of an eloquent person. 
The main quality of a speaker is education. A person who is constantly searching for and comprehensively replenishes their 
knowledge becomes rich. The main requirement for speakers is honesty. Only the most likely opinion can have a positive 
impact on the listener. Well, no matter what it is, no matter what is said, a lie will not attract the listener. In addition, the article 
says that the speaker's clear knowledge of the problem is the main requirement for the speaker, something that he does not 
know himself, and what he can not get others to talk about. It is important that the speaker is collected. It addresses issues such 
as the concreteness of not only speech, but also thought, not deviating from the topic, mastering both yourself and the 
audience. Speakers need to be attentive. The ability to control the impact of your speech on the listener is the main key to an 
urgent, successful solution to the situation. This gives the speaker a reason to learn human psychology, to be able to 
communicate with them culturally, politely. 

Keywords: oratory, speech culture, eloquence, culture of speech, intellectual abilities, morality, culture 
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ШЕШЕННІҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада шешеннің адамгершілік болмысы мен интеллектуалдық қабілеті, шешен адамның бойындағы 
тағылым алар үлгілі қасиеттері сөз етіледі. Шешенге қажет ең басты қасиет - білімділік. Үнемі ізденіп, өз білімін 
жан-жақты толықтырып отыратын адамның ойы да бай болады. Шешенге қойылатын басты талап - шыншылдық. 
Шын ойға құрылған пікір ғана тыңдаушыға жағымды әсер етіп, ойына қозғау салады. Ал, қандай әрлеп, өңдеп, 
әсемдеп айтылса да, өтірік нәрсе тыңдаушыны тартпайды. Сонымен қатар мақалада шешеннің сөйлейтін мәселесін 
анық білуі де шешенге қойылар басты талап болып табылатындығы, өзі білмейтін нәрсе туралы айтып, басқаларды 
сөзіне ұйыту мүмкін емес екендігі сөз етіледі.Шешеннің бойында жинақылықта болуы маңызды. Мұнда тек 
сөйленер сөздің ғана емес, ойдың нақтылығы, тақырыптан ауытқымауы, өзін де, аудиторияны да игеруі секілді 
мәселелер қамтылады. Шешенге аңғарымпаз болу қажет. Өз сөзінің тындаушыға әсерін бақылай білу - жағдаятқа 
қарай шұғыл, сәтті шешім жасаудың басты кепілі. Бұл шешеннің адам психологиясын тануына, олармен мәдениетті, 
сыпайы қарым-қатынас жасай білуіне негіз болады. 

Түйін сөздер: шешендік, сөйлеу мәдениеті, интелектуалды қабылет, адамгершілік, мәдениет 
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КУЛЬТУРА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В статье речь пойдет о красноречивых нравственных реалиях и интеллектуальных способностях, образцовых 

качествах красноречивого человека. Главное качество оратора -образованность. Человек, который постоянно ищет и 
всесторонне пополняет свои знания, становится богатым. Главное требование к ораторам - честность. Только 
правдоподобное мнение может положительно повлиять на слушателя. Ну, что бы там ни было, что бы ни было 
сказано, что ложь не привлечет слушателя. Кроме того, в статье говорится о том, что ясное знание оратора проблемы 
является главным требованием к оратором, о чем-то, чего он сам не знает, а о чем не может заставить других 
говорить. Важно, чтобы оратор был в собранности. Здесь затрагиваются такие вопросы, как конкретность не только 
речи, но и мысли, не отступление от темы, овладение Как собой, так и аудиторией. Ораторы нужно быть 
внимательными. Умение контролировать влияние своего выступления на слушателя - главный залог срочного, 
успешного решения ситуации. Это дает основание оратору познавать человеческую психологию, уметь общаться с 
ними культурно, вежливо. 

Ключевые слова: красноречие, культура речи, интеллектуальные способности, нравственность, культура 
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Introduction. The art of eloquence is an ancient, indelible heritage of the Kazakh people. This is not easy to master. 

Therefore, speakers have many responsibilities and requirements. The Explanatory Dictionary of the Kazakh Language 

defines the speaker as a linguist, resourceful, speaking at official meetings. 

The speaker should be distinguished not only by his eloquent speech, but also by his ability to express himself 

eloquently and politely. The moral character of the speaker greatly influences the perception of his words. “If you want to be a 

good speaker, first be a good person,” says Quintilian. And Aristotle says: "Three things that inspire confidence in the speaker 

- reason, kindness, respect." All of this confirms that the foundations of public speaking are rooted in human nature. 

Therefore, goodness is a special quality of a speaker. Only a sincere, reasonable, sublime and intelligent person will rise to the 

top of eloquence. 

Evaluating oratory as “the pinnacle of language and speech culture”, scientist M. Balakaev said: “Eloquence is a talent. 

This is typical not only for the language, but also for smart people, people with strong language skills. " 

This proves that only the unity of the speaker's intellectual abilities and the ethics of existence increases his prestige. 

A speaker should have many exemplary qualities that he can learn. All this requires, first of all, great language skills of 

the speaker who has a deep understanding of the nature of speech. 

Secondly, the necessary attribute of knowledge is knowledge. A person who is constantly looking for and replenishing 

his knowledge will also have a rich mind. And the word is a manifestation of this thought. A fool cannot say a word. This is 

probably the secret of Leo Tolstoy's words: "A valuable word is born from a fertile mind." 

Third, the main requirement for a judge is honesty. Only a thoughtful opinion can make a good impression on the 

listener, and no matter how it is framed, it does not attract the listener. 

Research Materials and Methods. Fourthly, one of the requirements for a speaker is to clearly understand what he is 

talking about. It is impossible to convince others by saying what he does not know. 

Fifth, compactness is one of the main requirements for a column. This includes not only the words spoken, but also the 

accuracy of thought, the fact that it does not deviate from the topic, does not "confuse" itself and the audience. 

Sixth, the essential quality of a speaker is discernment. The ability to control the influence of your speech on the listener 

is the key to a quick and successful decision, depending on the situation. This is the basis for the speaker to learn the 

psychology of people, communicate with them in a civilized and polite manner. Thus, in addition to such qualities, an 

eloquent speaker has many moral qualities - an important guarantee of his individuality as a person, a great contribution to 

society. 

Factors that increase the effectiveness of public speaking include not only language (language) means and style of 

speech (paralinguistic), but also etiquette of public speaking, that is, appearance and facial expressions, body movements 

(kinetic). Hence, it also requires special approval as a requirement for the speaker. 

Issues related to the speaker's appearance are integrated with the speaker's culture, dress, neatness, demeanor of a person 

in public, the harmony of face, hand and body movements with the content of speech also enhances the speaker's meaning. 

The speaker's culture is manifested in taking into account the specifics of the listening environment and adapting to it. 

As important as considering the age and social characteristics of the listeners, it is important that the speaker can adapt facial 

expressions and body language to the content of speech. Because the movement of the face, hands, all parts of the body is the 

“helpers” of the Chechen word. Their use also has its own order, requirements, principles: firstly, facial expressions, body 

movements must correspond to the character of the speaker. For example, the use of gestures by speakers of socio-political 

content is not the same as the use of gestures by speakers of socio-political content. While the former is characterized by 

formality and restraint, the latter is characterized by intense bloodshed and emotion. Second, facial expressions and body 

language should complement speech. This is because the waves of feelings that cannot be expressed in words are accurately 

conveyed by the eyes, hands or body movements. The simplest example is that she is much better off smiling, holding her 

right hand slightly higher, and waving her hand, than stopping viewers from banging on the table or raising their voices on a 

more interesting, controversial issue. Third, gestures should be used to enhance the speaker's eloquence. For example, if the 

speaker is able to adapt the effect of describing an object or phenomenon: the use of litotic or hyperbolic techniques, 

additional hand movements will be more attractive to the listener. Fourth, the gestures should be as natural as possible. 

Gestures that are supposed to imitate someone or use gestures in public speaking can have a negative effect. It is true that non-

verbal and non-verbal gestures cause laughter and reduce the eloquence of words. Because of these auxiliary functions, 

gestures are divided into the following groups: 

1) floating gestures; 2) descriptive gestures; 

3) instructive gestures; 4) normative gestures. 

Research result The speaker's culture is clearly reflected in the harmonious combination of his mental changes with 

facial and physical movements. Gestures are closely related to emotions as well as the speaker's behavior. The problem is 

human. The source of all energy. The driving force of the performance is the soul, the image of the soul is the face, the most 

special of which are the eyes. It is unique, the single best part of the body. Because it is a powerful organ that transmits the 

most complete, perfect, versatile shades of mood, minor shades of changes - this is the meaning of the word "eye is a mirror of 

mood." 

Morality in the person of the speaker, politeness in behavior, meetings - all these are signs of culture. There is a proverb 

in Kazakh: "A bad slave is a bad slave, a bad slave is a bad slave." Thus, words and actions play the same role in expressing 

human nature. 
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It should be remembered that gestures and body language have their own national characteristics. Gestures that are used 

for one purpose can be interpreted differently for another. For example, Kazakhs and Russians shook their heads in 

disapproval, while Bulgarians shook their heads in approval. But Kazakhs do not like chaotic shaking at all, because they are 

considered a forbidden act as a sign of evil. In addition, the level of gesture use varies from country to country: English 

psychologist M. According to Argay, a Mexican gestures 180 times per hour, an Italian 80 times, and a Finn only once. 

Of course, the main condition is that the Chechen movement should not be artificial. Kinetic phenomena, which serve to 

interpret ideas, opinions and words in terms of content and gestures, are considered important. 

Respect for language is one of the most important conditions for general culture, including the culture of speech. Speech 

culture is a theoretical and practical discipline aimed at active and direct involvement of language in everyday social life. 

“Speech culture is the mastery of the norms inherent in the written and oral forms of the literary language, as well as the 

accurate and relief use of language techniques in accordance with the purpose and content of the idea, word,” says the 

encyclopedic dictionary. Speech culture is an indicator of the height of thought, communication, wealth of the inner spiritual 

world, responsibility for language. Speech culture is a person's ability to use language correctly in accordance with his social 

role. 

The word culture” should include not only strict adherence to the phonetic, lexical and grammatical norms of the 

language, but also the ability to convey an idea so that it “smoothly” touches the heart of the listener, says the scientist Rabiga. 

Line. Thus, the culture of speech means not only the desire for "straightforwardness of language" (observance of the norm), 

but also the "beauty of the language." 

Speech culture, firstly, includes the norms of the literary language, and secondly, it considers issues related to the level 

of spoken language. The qualitative components of speech culture include normative (word accuracy), communicative (word 

quality), ethical (verbal literature) issues. Normative quality considers the use of words in accordance with the norms of the 

literary language in an established pattern. It emphasizes the use of words in accordance with spelling, spelling, lexical, 

grammatical norms. From the point of view of communicative quality, depending on the purpose of speech, the issue of clear, 

pure, expressive, precise, clear, systematic, relief, artistic, meaningful transmission of ideas is considered. The ethical aspect 

reflects the requirements of ethics in accordance with speech acts, depending on the circumstances in which the speaker 

speaks, with whom he communicates. It is important here that the listener can use words in accordance with his social status, 

gender, age, nationality, profession, as well as the type of relationship. 

Etiquette is a set of rules and procedures for speech, speech, adopted by the society, determined by the public, having a 

national character. The state of speech is realized through a system of special words and regular phrases that are used 

depending on the communication situation (greeting, goodbye, gratitude, apology, congratulations, etc.). 

Conclusion. There are several closely related aspects of speech literature that show its uniqueness. For example, the 

social aspects of speech: taking into account the characteristics of the interlocutors in terms of education, upbringing, location, 

gender, age, stable, unstable social role. The psychological aspects of speech literature include the discovery of the mystery of 

choosing certain language approaches inherent in speech literature. Ethnographic aspects of speech literature include non-

linguistic symbols, which are accompanied by linguistic symbols in communication. Phraseologisms expressing the national 

character of verbal literature in the form of wishes (good luck), the use of personal names in negation (Jean-apa, Bi-aga), the 

use of personal names in honor (Mukhan, Baken), relative names (kelinzhan, zheneshetai). The elements that make up the 

basis of knowledge about the culture of a nation are the source of linguistic data. These are the basics of learning etiquette. 
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КАЗАХСТАНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИИ В ДЕРИВАЦИОННОМ И 

ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

 

Аннотация 

Развитие компьютерных сетей, информационно-коммуникационных технологий и последовавшее за этими 

процессами расширение сфер человеческой коммуникации оказали бесспорное влияние на языковую (точнее – 

речевую) сферу жизнедеятельности человека и способствовали появлению текстов разных жанров. Предлагаемая 

работа посвящена исследованию казахстанских политических интернет-комментариев в деривационном и 

лингвоперсонологическом аспектах. Текст политической статьи обладает потенциалом деривационного 

функционирования, который реализуется в тексте интернет-комментария, опредмечивается в нем под влиянием 

вариативных стратегий и тактик. Целью исследования является определение параметров персонного и текстового 

текстопорождения казахстанских политических интернет-комментариев. Приняв за основу для классификации 

параметры содержания, формы и функции вторичного текста, мы выделили тактики текстопорождения внутри 

субъективной (персонной) и объективной (текстовой) стратегий текстовой деятельности. Результат 

текстодериватологического и лингвоперсонологического исследования показал, что в казахстанских интернет-

комментариях доминирует текстовая стратегия, где наиболее используемыми тактиками являются тактика ключевых 

слов и тактика копиальности содержания. 

Ключевые слова: политический дискурс, интернет-комментарий, лингвоперсонология, текстодериватология, 

языковая личность, вторичный текст 
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KAZAKHSTANI POLITICAL INTERNET COMMENTARIES IN DERIVATIONAL AND  

LINGUO-PERSONALOLOGICAL ASPECTS 

 

Abstract 

Development of computer networks, informational and communication technologies have had an undeniable impact on 

the linguistic or rather speech sphere of human life and contributed to the texts emergence of different genres. The proposed 

work is devoted to the study of Kazakhstani political Internet commentaries in derivational and linguo-personalological 

aspects. The text of a political article has a potential of derivational functioning, which is realized in the text of an online 

commentaryinfluenced by variable strategies and tactics. The aim of the study is to determine parameters of personal and 

textual generation of Kazakhstani political Internet comments. Taking as a basis for classification the parameters of the 

content, form and function of the secondary text, we identified the tactics of text generation within the subjective (personal) 

and objective (textual) strategies of textual activity. The result of text-derivatological and llinguo-personalological research 

showed that Kazakhstani Internet comments are dominated by a text strategy, where the most used tactics are keyword tactics 

and copial contenttactics. 

Keywords: political discourse, Internet commentary, linguo-personology, text-derivatology, linguistic personality, 

secondary text 
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СӨЗЖАСАМДЫҚ ЖӘНЕ ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

САЯСИ ИНТЕРНЕТ-ТҮСІНДІРМЕЛЕР 

 

Аңдатпа 

Компьютерлік желілердің, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы және осы үрдістерден 

кейінгі адам қарым-қатынасы салаларының кеңеюі адам өмірінің тілдік (дәлірек айтқанда, сөйлеу) саласына сөзсіз 

әсер етті және әртүрлі жанрдағы мәтіндердің пайда болуына ықпал жасады.Ұсынылып отырған жұмыс сөзжасамдық 

және лингвоперсонологиялық аспектілердегі қазақстандық саяси интернет-түсініктемелерді зерттеуге арналған. 

Саяси мақаланың мәтіні сөзжасамдық қызмет ету әлеуетіне ие, ол интернет-түсіндірме мәтінінде жүзеге асырылады 

және вариативті стратегиялар мен тактикалардың әсерінен байқалады.Зерттеудің мақсаты қазақстандық саяси 

интернет-түсіндірмелердің персондық және мәтіндік мәтін сөзжасамы параметрлерін анықтау болып табылады. 

Туынды мәтіннің мазмұны, түрі мен қызметі параметрлеріне жіктеуді негізгеала отырып, біз мәтіндік іс-әрекеттің 

субъективті (персондық) және объективті (мәтіндік) стратегияларындағы мәтін сөзжасамы тактикасын анықтадық. 

Мәтін сөзжасамы және лингвоперсонологиялық зерттеулердің нәтижесі қазақстандық интернет-түсіндірмелерде 

мәтіндік стратегия басым екенін көрсетті, мұнда ең көп қолданылатын тактика кілтті сөздердің тактикасы және 

мазмұнды көшіру тактикасы болып табылады. 

Түйін сөздер: саяси дискурс, интернет-түсіндірме, лингвоперсонология, мәтін сөзжасамы, тілдік тұлға, туынды 

мәтін 

 

Введение.Переход к антропологической парадигме исследования лингвистических явлений обусловил 

возникновение интереса к комплексу проблем, связанных с активной ролью человека в формировании и 

функционировании языка. Поставив в центр внимания человека говорящего, лингвистика заинтересовалась не 

только протеканием коммуникативного процесса, но и его устройством. Языковые явления стали рассматриваться 

сквозь призму человеческого восприятия, в процессе диалога, текстопорождения и т. д. Лингвисты постепенно 

начали обращать внимание не на язык как объект исследования, а на языковую личность, способную к производству 

и восприятию текста (речи). Исследования последних лет направлены на понимание, познание человека через 

познание языка, Ю. Н. Караулов трактует этот процесс таким образом: «Нельзя познать сам по себе язык, не выйдя 

за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю– к человеку, к конкретной языковой 

личности» [1,с. 7]. Итак, явление, обозначенное как «языковая личность», стало центральным звеном исследования 

гуманитарных наук, в том числе лингвоперсонологии. 

При лингвоперсонологическом подходе на первый план выдвигается проблема соотношения личности и языка 

в процессе коммуникации. В этом аспекте текст рассматривается как носитель потенциала деривационного 

функционирования, реализация которого зависит от особенностей языковой личности, воспринимающей и 

производящей текст. 

Методика. Л.Н. Мурзин определяет деривацию как «процесс образования слова, предложения, грамматических 

форм слова, словосочетаний, фразеологизмов, слогов или тактов, и текстов, то есть всех возможных языковых 

единиц, начиная с фонемы и кончая текстом» [2,с. 3-4], он предлагает проецировать принцип деривации не только на 

традиционный объект – слово, но и на текст [3]. Деривационная теория, развиваясь на базе словообразования, с 

появлением «генеративной грамматики» Н. Хомского [4], перешла на сферу синтаксиса и в данный момент 

проецируется в том числе и на текст. 

Профессор Н. Д. Голев под деривацией языковых единиц подразумевает функционирование единиц, полагая, 

что «всякая единица в языке есть носитель потенциала своего деривационного функционирования, а в более общем 

виде носитель потенциала своего саморазвития» [5]. Он считает, что в реализации такого потенциала, точнее 

говорить, между исходной (мотивирующей) базой и инновационным элементом заложены модели деривационного 

функционирования единиц, которые повторяются в формуле развития: «"H = S + h", где H – содержание высшего, S 

– содержание, заимствованное высшим из низшего, и h – прирост сложности, специфическое содержание, 

модификационный ингредиент» [5, с. 66]. 

Создание вторичных текстов и есть деривационное преобразование, потому как «главным свойством текста 

является его развертывание и свертывание» [6,с. 29], «коррелирующие с двумя взаимосвязанными 

речемыслительными процессами – восприятием и воспроизводством речевого сообщения. При восприятии текста 

происходит его свертывание в некий “смысловой сгусток” (инвариант), который при репродукции развертывается в 

новую текстовую форму (варианты)» [7,с. 24]. Лингвисты квалифицируют вторичные тексты как «кодовые 
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трансформации», основанные на субъективном начале, которое возможно выявить при восприятии исходного текста 

и производстве вторичного и при их сопоставлении. Вторичные тексты различаются разной степенью 

деривационности по формальным, содержательным и функциональным основаниям, что является показателем 

универсальности деривационной интерпретации текстовых преобразований [7,с. 24].  

В качестве вторичных текстов рассматриваются: пародия [8]; изложения, сочинения, рефераты, конспекты [9]; 

цитация [10]; киносценарий [11]; аннотация и книжное рекламное эссе [12]; комментарий [13], интернет-

комментарий [14, 15; 16]. Профессор С. В. Ионова под вторичным текстом понимает текст, созданный на основе 

другого, первичного текста с заменой авторства, под которой понимается «замена одной интенции автора и 

смысловой доминанты на другую интенцию и смысловую доминанту» [17,с. 34]. Она отмечает тождественность 

содержательного компонента первичного и вторичного текстов.  

Исследуя вопрос соотношения текста и метатекста, исследователь Н. П. Перфильева утверждает, что текст как 

слово– семантический комплекс, его базовая составляющая подобна основе слова, состоящей из корня, аффиксов и 

передающей лексическое значение, а метатекст похож на окончание [18,с. 41]. 

Интернет-комментарии, являясь вторичными текстами, реализуют деривационный потенциал исходного текста. 

Это доказывается тем, что именно интернет-комментарии содержат мутационные инновации, указывающие на 

изменение внутренней формы текста, его функциональной направленности. При таком подходе термин «вторичный 

текст» используется в самом широком понимании как «текст, созданный на основе другого текста, начиная с 

заглавия и заканчивая разного рода переводами и переложениями текста» [19,с. 70]. При анализе деривационно-

мотивационного развития текста, акцент ставится на базовый, исходный текст, который целиком или покомпонентно 

воспроизводится. При этом «любой вторичный текст содержит в себе элемент инновационности, хотя теоретически 

ее степень может быть и нулевой» [20,с. 149]. В результате деривационно-мотивационных процессов сообщение 

проходит через внутреннюю речь, порождаясь снова, приобретая новую форму и содержание. В таком процессе 

ключевые слова варьируются, сохраняя содержание первичного текста, их выбор обусловлен, в том числе, качеством 

языковой способности человека. Поэтому языковая личность стала центральным звеном в изучении языка во всех 

аспектах его существования. 

Результаты. Исследование проводится с использованием методики текстодериватологического анализа 

производных текстов, рассматриваемых в формальном, содержательном и функциональном планах. Такой подход 

был применен в работе Н. В. Мельник, текст рассматривается ею как носитель потенциала деривационного 

функционирования, в исследовании акцентируется «вариативность реализации деривационного потенциала текста, 

которая опредмечивается во множестве производных (вторичных) текстов» [9,с. 14]. Методика строится на основе 

теории деривации и теории языковой личности, в результате исследования утверждается, что образование 

вторичного текста происходит по семасиологической или ономасиологической модели. Первая предполагает, что 

вторичные тексты создаются на основе формально-семантических единиц первичного текста, а вторая исходит из 

того, что содержание текста-стимула получает во вторичном тексте иное лексическое воплощение. Тексты, 

созданные по семасиологической модели, тяготеют к объективному текстопорождению, а по ономасиологической 

модели – к субъективному. 

Интернет-комментарии продуцируются на основе исходного текста (в нашем случае – политического), 

претерпевающего в процессе создания комментария деривационные изменения, поэтому являются вторичными 

текстами. Деривационный процесс проявляется в перестановке, осложнении, упрощении, замене, слиянии текстовых 

компонентов и текстов; результаты деривационного процесса могут носить модификационный и мутационный 

характер. Если в политических интернет-комментариях происходит деривация на уровне поверхностных структур, 

то мы имеем дело с модификационной инновацией, если текст претерпевает глубинные изменения, то речь идёт о 

мутационной инновации. 

Методика текстодериватологического анализа позволяет выявить факторы текстопорождения политических 

интернет-комментариев (текстовый и персонный), а также определить применённые комментатором тактики. 

Источником материала для проведения лингвистического анализа послужили казахстанские новостные 

интернет-сайты: nur.kz, dixinews, newtimes.kz, zakon.kz. На этих сайтах размещаются самые свежие новостные 

материалы, а также хранятся тексты прошедших дней. Новости распределены по рубрикам: «Политика», «Бизнес», 

«Общество», «Культура», «Наука», «Спорт» и т. д. В рубрике «Политика» размещаются креолизованные тексты, то 

есть политизированные статьи, материалы с фотоснимками, видеозаписями. 

Дериватологическое описание текстового материала позволило выявить параметры текстового и 

персонноготекстопорождения интернет-комментариев к политическим текстам. Результаты анализа представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Параметры текстопорождения политических интернет-комментариев 

 

Текстопорождение интернет-комментариев 

Текстовые  Персонные 

Ключевые слова  Ассоциативность 

Копиальность содержания  Эмоциональность 

Копиальность формы  Домысливание 
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№ Стратегии текстопорождения Количество (процентный показатель) 

применения тактик в интернет-комментариях 

1 Персонные 189 (35%) 

2 Текстовые 350 (65%) 

 Всего 539 (100%) 

 
Сравнивая соотношение частотности применения персонных и текстовых тактик, можно заметить различия в 

цифровых данных. В казахстанских интернет-комментариях доминирует текстовая стратегия (65 % применения 
текстовых тактик), частотность влияния персонного фактора текстообразования составляет 35% применений. Ре-
зультаты исследования указывают на то, что казахстанские комментаторы в меньшей степени проявляют свое эмо-
циональное состояние, предпочитают не выходить за рамки обсуждаемого в исходном политическом тексте вопроса, 

причины этому различны(политико-экономическое состояние страны, характер, национальное своеобразие и т.д.). 
Таким образом, казахстанские комментарии, написанные и на русском, и на казахском языках, возникают под 

доминирующим влиянием текстовых факторов, находит свое подтверждение. 
Опубликованный на новостном портале политический текст обладает потенциалом деривационного 

функционирования, который реализуется в текстах интернет-комментариев с помощью вариативных стратегий и 
тактик текстопорождения. Выбор последних осуществляется на основе языковых способностей, национального 

своеобразия, ценностных установок языковой личности. В исследовании определены факторы текстопорождения 
интернет-комментариев к политическим текстам – текстовые и персонные, которые были выявлены в результате 
текстодериватологического анализа комментариев в формальном, содержательном и функциональном планах при 
сравнении первичного текста с вторичными. 

Дискуссия. Сравнение текстов казахстанских комментаторов с первичным текстом дает возможность выявить 
типы сочетаемости тактик в речевой деятельности комментатора, в результате чего сам набор реализуемых 

стратегий и тактик может стать основой речевого портретирования. В итоге выделяется три типа интернет-
комментаторов – реализующие: 1) персонную стратегию текстопорождения (с характерным для нее набором 
тактик); 2) текстовую стратегию текстопорождения (с характерным для нее набором тактик); 3) обе названные 
стратегии. Отличия опредмечиваются в продуктах речевой деятельности – текстах интернет-комментариев и 
выявляются с помощью приемов текстодериватологического анализа текста в формальном, содержательном и 
функциональном планах. 

Интернет-комментаторы, предпочитающие персонную стратегию текстопорождения 
Продуктивным комментатором политических интернет-текстов, особенно тех, которые публикуются на 

новостном портале Nur.kz, является языковая личность под ником Kairat Қайрат. Проанализируем ряд 
принадлежащих его перу комментариев к различным политическим текстам.  

Комментарий к тексту «Прогулка Назарбаева и президентов по набережной попала на фото»: 
Как в детской песне вместе весело шагать по просторам. Прогулка президентов нескольких стран, в том 

числе и президента Казахстана, по набережной Сочи, вызывает у комментатора ассоциацию с детской песней 
советских времён «Вместе весело шагать». Это приводит к изменению формы и функции исходного текста. Для 
создания текста комментария автор выбирает тактику ассоциативности персонной стратегии. 

Комментарий к политическому тексту «Назарбаева встретили в Пекине»: 
Меня волнует другое. Говорят, что китайцам будут давать на 1 год визу, а после одного года уже справку на 

место жительство. Этого уж точно не надо делать. Кому кому, но вот китайцам нельзя такие привилегии на 

жительство давать. Нельзя этого делать!!!! Автор комментария уходит от предмета исходного текста и делится 
своими мыслями о косвенной проблеме, которая может возникнуть в перспективе как результат принимаемого 
решения. Он выражает свое негативное отношение к способу решения изложенной в первичном тексте проблемы, 
исходя из собственных представлений. Последняя реплика комментария свидетельствует, что потенциальные, 
прогнозируемые автором вторичного текста результаты принимаемого решения, весьма важны для него лично, 
поскольку в ней многократно использован восклицательный знак. Можно утверждать, что данная языковая личность 

использует тактику домысливания персонной стратегии текстопорождения. 
Комментарий к политическому тексту «”Те же цифры из месяца в месяц”: Сагинтаев раскритиковал акимов»: 
30 лет не знаю, но за 25 лет в сто раз повысился наш тенге. Автор формирует текст в виде обращения к 

виртуальному собеседнику, предлагает собственную оценку событий, отличную от изложенной в исходном тексте, 
используя тактику домысливания. 

Комментарий к политическому тексту «Даленов о вице-министре Жунусовой: Если вгрызется в дело - не 

отпустит»: 
Выше в реакции много "уят" (стыд), а вы их лично знаете, или как всегда всех в одну гребёнку?! Я тоже их не 

знаю, и пожелал "алга" (вперед). Вот менталитет?!!! Языковая личность, выступающая под ником Kairat Қайрат, 

комментирует политический текст о назначении Даны Жунусовой на должность вице-министра национальной 
экономики Казахстана. Комментатор выражает сомнение в опытности нового чиновника, но в то же время желает ей 
успешной работы. Комментарий эмоционально окрашен, о чем свидетельствует применение различных знаков 

препинания, причём восклицательный знак использован многократно. Языковая личность, прибегая к тактике 
копиальности содержания текстовой стратегии, сохраняет содержательную форму исходного текста, поэтому можно 
заключить, что исходный текст не подвергся глубинному изменению.  
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Очевидно, что языковая личность под никомKairatҚайратпредпочитает использовать персонные стратегии 

текстопорождения.  

Интернет-комментаторы, предпочитающие текстовую стратегию текстопорождения 
Проанализируем комментарии, созданные языковой личностью под ником Баха,активного участника 

виртуальной коммуникации, проявляющего особый интерес к политическим вопросам новостных порталов 

Dixinews, Nur.kz.  

Рассмотрим реакцию комментатора Баха к политическому тексту «Назарбаев предложил запретить 

использование науки для создания оружия»: 

Правильно, науку не нужно использовать в целях создания атомного оружия. Да и вообще нужно отказаться 

всем от этого зла. Как сделал наш президент. Как видим, языковая личность, интерпретируя политическое событие 

о предотвращении создания новых видов оружия, согласна с общей идеей текста. В тексте комментария 

наличествуют ключевые слова науку, создания, атомного оружия из исходного текста. Употребление ключевых 

слов способствует сохранению формально-семантической связи с исходным текстом. Комментатор продуцирует 

свой текст с помощью тактики ключевых слов, которая позволяет реализовать деривационный потенциал 

политического текста в комментариях. 

Рассмотрим текст комментатора под ником Бахак политическому тексту «Министр обороны РК обозначил 

основные направления подготовки войск»: 

Я служил при ПКНШ (Жасузакове), и знаю, уверен, что этот человек все поставит на свои места! Горд за 

него! Комментатор данного текста интерпретирует вопрос о поддержании высокой боевой готовности казахстанской 

армии. Он обращает внимание на фрагмент исходного текста «В Министерстве обороны РК состоялось 

селекторное совещание с командным составом Вооруженных Сил под руководством главы оборонного ведомства 

генерал-полковника СакенаЖасузакова» и порождает свой текст на его основе. Комментатор проявляет свое 

положительное эмоциональное высказывание с помощью восклицательных знаков, и возвышающей репликой Горд 

за него!, что указывает на тактику эмоциональности.  

Проанализируем еще один комментарий виртуальной языковой личности Баха, написанный к политическому 

тексту «О чем говорил Назарбаев на "особенном" саммите глав государств СНГ в Бишкеке»: 

В условиях кризиса странам СНГ надо тесно сотрудничать. Вести торговые отношения. Текст языковой 

личности Бахапродуцирован с помощью текстовой стратегии порождения комментария, которая реализована через 

тактику ключевых слов СНГ, сотрудничать исходного текста, которые указывают на формально-семантическую 

связь политического текста и его деривата. Как видим, исходный текст претерпел изменение на уровне 

поверхностных структур, что способствовало появлению модификационной инновации. Комментатор использует 

тактику ключевых слов текстовой стратегии текстопорождения.  

Проведенный анализ показал, что языковая личность под никомБаха продуцирует тексты интернет-

комментариев с помощью текстовой стратегии, а точнее, посредством тактики ключевых слов, отражающей 

деривационный потенциал исходного текста.  

Интернет-комментаторы, применяющие смешанные тактики текстовой и персонной стратегий 

текстопорождения 
Рассмотрим ряд вторичных текстов комментатора под никомХоттабыч на разные политические тексты. 

Проанализируем тексты комментариев данной языковой личности к политическому тексту «Фигурант дела о 

растрате средств ЕНПФ намерен вернуть фонду 800 млн тенге»: 

а) Какие власти, о чём вы ?! ))) 

"Круговая порука мажет, как копоть 

Я беру чью-то руку, а чувствую локоть 

Я ищу глаза, а чувствую взгляд 

Где выше голов находится зад 

За красным восходом – розовый закат 

Скованные одной цепью 

Связанные одной целью 

Скованные одной цепью 

Связанные одной…» 

Комментатор интерпретирует политическое событие, исходя из своих представлений, выражает собственное 

мнение посредством песни «Скованные одной цепью» группы NautilusPompilius, («Наутилус Помпимлиус – 

советская и российская рок-группа, популярная со средины 1980-х до средины 1990-х годов). Комментарий 

продуцирован посредством тактики ассоциативности персонной стратегии текстопорождения.  

б) "Фигурант дела о растрате средств ЕНПФ намерен вернуть фонду 800 млн тенге". Наверное скрипя душой 

отдаёт честно заработанные сбережения которые начала копить ещё его прапрапра бабушка! Комментатор под 

ником Хоттабыч продолжает активно обсуждать прежнюю политическую проблему. Он копирует без изменения 

заголовок статьи и далее интерпретирует его, исходя из своих представлений о жизни. В созданном вторичном 

тексте применяется тактика копиальности формы, осуществляемая посредством дублирования заголовка, и тактика 

домысливания. Как видим, комментатором использованы как текстовые, так и персонные тактики порождения, 

реализованные в тексте одного комментария. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

32 

Следующая реакция комментатора под ником Хоттабыч оставлена к политическому тексту «Тенге укрепился 

после ослабления»:  

"Тенге укрепился после ослабления" Ух ты аж на целых две тенге укрепился! Теперь Я сказочно богат! Автор, 

комментируя политический текст, цитирует заголовок статьи и интерпретирует его: Теперь Я сказочно богат! Текст 

очевидно негативно окрашен, ироничен и даже саркастичен. Таким способом автор проявляет своё отношение к 

заголовку текста и заявленной в нем проблеме. Использованный комментатором восклицательный знак усиливает 

эмоциональную выразительность текста. Наблюдения позволяют заключить, что комментарий создан посредством 

двух тактик: копиальности формы и эмоциональности. Таким образом, языковая личность прибегает к смешанным 

стратегиям текстопорождения. 

Языковой личностью под ником Хоттабыч также оставлен комментарий к политическому тексту «Бозумбаев 

озвучил прогноз по добыче нефти в Казахстане»: 

"Бозумбаев озвучил прогноз по добыче нефти в Казахстане" В Арабских Эмиратах каждому коренному 

жителю деньги от нефте доходов капают на счёт который открывают с рождения, а у нас кому на карман 

падают?! И в этом случае комментатор прибегает к тактике копиальности формы, он вновь цитирует заголовок 

статьи и комментирует его. Вторая часть комментария – эмоционально яркое высказывание (см. использованные 

знаки) с изложением информации, не содержащейся в первичном тексте. Языковая личность применяет тактику 

копиальности формы и тактику домысливания, комментарий написан посредством применения смешанных 

стратегий текстопорождения.  

Комментатор под ником Хоттабыч является постоянным пользователем новостного портала Nur.kz. Его 

комментарии зачастую начинаются с цитирования заголовка политического текста, затем следует комментарий, в 

котором он излагает собственное мнение, как правило, не совпадающее с изложенным в исходном тексте. 

Комментатор под ником Хоттабыч применяет как текстовые, так и персонные тактики порождения комментариев.  

Заключение. Сравнение первичного текста с комментарием даёт возможность определить степень 

объективности и субъективности, а также выявить тактики текстовой (тактика ключевых слов, копиальности 

содержания, копиальности формы) и персонной (тактика ассоциативности, агрессивности, домысливания) стратегий 

текстопорождения. Особенность применения текстовых тактик в продуцировании интернет-комментариев 

проявляется в их формально-семантических компонентах, точнее, в предпочтении языковой личности к 

употреблению тех или иных языковых средств: ключевых слов, синонимических и описательных конструкций, 

копировании текста-стимула или его элементов, и т. д.) Признаки персонных тактик отражаются в содержательной 

основе текстов интернет-комментариев и их функциональной направленности, тексты продуцированы посредством 

креативных, эмоциональных перевоплощений с помощью ассоциативного мышления, под влиянием национального 

своеобразия, ценностных установок комментатора.  

Все эти факторы способствуют созданию образа обыденной политической языковой картины мира. В 

предлагаемом исследовании была осуществлена попытка определить особенности употребления и степень 

проявления текстовых и персонных факторов текстопорождения в казахстанских текстах интернет-комментариев на 

основе дериватологического анализа. В результате исследования мы видим, как политический текст влияет на 

языковую личность и как языковая личность, как носитель национальных особенностей, реализует себя в 

виртуальном пространстве. 

Статья выполнена при поддержке гранта МОН РК, проект АР08053314 «Проблема формирования ценностной 

национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского 

обыденного политического дискурса)». 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ: ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ СОМАТИЗМДЕР 

 

Аңдатпа 

Соматикалық фразеологизмдер қай тілде болмасын жалпы фразеологиялық қордың көне әрі жиі жұмсалатын, 

танымдық функциясы тереңде жатқан танымдық мәні зор тіл бірліктерінің қатарына жатады. Қазақ және түрік 

тілдері түбі бір туыс болғанымен, бір-біріне лексикалық мағыналары сәйкес келсе де, контекстік қолданылуы, 

ерекшеліктері бар.Қазақ және түрік тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдердің жалпы лексика-грамматикалық 

сипаттарына қатысты мәселелер қарастырылды.Қазақ және түрік тіліндегі соматикалық фразеологизмдердің басым 

көпшілігін етістік сөз табына қатысты болады.Қaзaқ және түрік тіліндегі сомaтизмдер көне түркі тілінен қaлыптaсып, 

бүгінгі күнге дейін өзінің көне элементтерін жоғaлтa қоймaғaн. Мақалада қазақ және түрік тілдеріндегі соматикалық 

фразеологизмдерді жинақтау, өзіндік белгілерін анықтау, ерекшеліктерін салыстыру, ортақ семантикалық өрістеріне 

сүйеніп, халықтың дүниетанымы, ой-сезімі, жалпы мәдениеті қарастырылды. 

Түйін сөздер: түркі тілдері, соматизмдер, фразеология, семантика 
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PHRASEOLOGY: SOMATISM IN KAZAKH AND TURKISH LANGUAGES 

 

Abstract 

 Somatic phraseology is one of the oldest and most frequently used language units of the general phraseological fund in 

any language, which has a deep cognitive function. Issues related to the general lexical and grammatical features of somatic 

phraseology in the Kazakh and Turkish languages were considered. The vast majority of somatic phraseologies in the Kazakh 
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and Turkish languages belong to the verb lexicon. Somatisms in the Kazakh and Turkish languages were formed from the 

ancient Turkic language and have not lost their ancient elements to this day. The aim of the article is to collect somatic 

phraseologies in the Kazakh and Turkish languages, to identify their features, to compare their features, to make a connection 

about the worldview, feelings and general culture of the people based on common semantic fields.  

Keywords: turkic languages, somatisms, phraseology, semantics 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ: СОМАТИЗМЫ В КАЗАХСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

Соматическая фразеология - одна из старейших и наиболее часто используемых языковых единиц 

фразеологического фонда любого языка, обладающая глубокой познавательной функцией. В статье рассмотрены 

вопросы, связанные с общими лексико-грамматическими особенностями соматической фразеологии казахского и 

турецкого языков. Несмотря на то, что казахский и турецкий языки связаны между собой, их лексические значения 

совпадают, но они имеют контекстуальное использование и особенности. Подавляющее большинство соматических 

фразеологий в казахском и турецком языках относится к глагольной лексике. Соматизмы в казахском и турецком 

языках образовались из древнетюркского языка и до сих пор не утратили своих древних элементов. Цель статьи - 

собрать соматическую фразеологию казахского и турецкого языков, выявить их особенности, сравнить их 

особенности, установить связь о мировоззрении, чувствах и общей культуре людей на основе общих семантических 

полей.  

Ключевые слова: тюркские языки, соматизмы, фразеология, семантика 

 

Кіріспе. Жаһандану арқасында қазір халықаралық байланыс жан-жақты дамып, әлем халықтары тығыз қарым-

қатынастың түрлі үлгісін көрсетуде. Тіларалық байланыс, соған орай, тіл білімінде жаңаша зерттеу арналары 

ашылып, біраз жұмыс атқарылған. Ал түбі бір түркі тілдерін салыстырмалы тәсілмен саралап, ерекшеліктерін 

анықтаған еңбектер болғанмен, жеткілікті деуге ерте сияқты. Тың салалары да, таныс дегенмен, түбегейлі шешемін 

таппаған мәселелер де баршылық.  

Тіл-тілде фразеологизм жасауға ұйытқы сөз ретінде қатысып, тірек компонент қызметін атқаратын сөздер 

болады. «Тілдегі кез-келген сөз фразеологизмдерге ұйытқы сөз бола алмайды. Халықтың өзімен қоса жасасып келе 

жатқан байырғы сөздік қордағы сөздер ғана ұйытқы сөз бола алады 1, 198.  

Мұндай сөздер ғасырлар бойы тілде қолданыла келе дамып, ауыспалы мағынада жұмсалып, көп мағыналық 

сипатқа ие болады. Фразеологизмдер жайлы еңбектерде соматикалық атаулардың тұрақты тіркес жасаудағы төтенше 

қызметтері көп айтылады. Дене мүшелері атауларының басым көпшілігі түркі тілдеріне ортақ. Бұл – олардың 

тарихтың терең қойнауынан бері қарай халықтың өзімен бірге жасасып келе жатқан байырғы көне сөздер екеніне бір 

дәлел.  

Соматизмдердің фразеологизм жасауға қатысудағы ерекше қызметінің бір ұшы осындай сипатында жатса 

керек. Ауыспалы мағынада жұмсалатын туынды етістіктер жайлы да осыны айтуға болады 

І.Кеңесбаевтың фразеологиялық сөздігі, қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі, түркиялық Ө.А.Аксойдың 

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, қазақша-түрікше және түсіндірмелі түрікше сөздіктер қолданылды.  

Соматизмдерді алғашқы болып зерттегендердің бірі – фин ғалымы Ф.О.Вакк. Ол 1964 жылы эстон тіліндегі 

фразеологизмдерді зерттеуге арналған диссертациясында тұрақты тіркестер құрамында адам денесіне қатысты 

атаулардың үлкен орын алатынын, әрі мұндай тіркестердің кез келген тілде мол кездесетіндігін байқаған [2, 6]. 

Әдістеме. Соматизмдерге мән беріп, лингвистикалық салғастырмалы талдау жасаған отандық ғалымдар 

қатарында М.Х.Әбілғалиеваны, З.К. Ахметжанова мен Р.Е. Уалиханованы, Ж.К. Өміралиеваны атап өткен жөн. 

М.Х.Әбілғалиева (1992) қазақ және неміс тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдердің құрылымы мен 

семантикасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды тауып зерттейді. З.К. Ахметжанова мен Р.Е. Уалиханова 

(1999) қазақ және орыс тілдеріндегі соматизмдерге кешенді талдау жасайды. Ж.К.Өміралиева (1999) гетеморфты 

тілдердегі (қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі) конвенционалды соматикалық фразеологизмдердің ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерін анықтауға тырысады.  

Түрік тілінде фразеологиялық құбылысты зерттеген Д. Аксан, O.A. Аксой (Ö.A. Aksoy), Л. Субаш (U.L Subasi), 

Т. Доганай ( Т.Doganay), С. Эмир (S.Emir), М.Е. Сарачбашы, Искендер Пала, т.б. сынды ғалымдар бар.  

Мақалада қoлдaнылғaн әдicтeр: aтaлғaн тaқырыпқa aрнaлғaн eңбeктeрдi caрaлaу үшiн aнaлитикaлық, жинaқтaу 

әдici, салыстырмалы талдау әдісі т.б. 

Қaзaқ және түрік тіліндегі сомaтизмдер көне түркі тілінен қaлыптaсып, бүгінгі күнге дейін өзінің көне 
элементтерін жоғaлтa қоймaғaн. Сомaтизмдердің көбі бір не екі буынды болып келеді: көз-göz, бaс-baş, бет-çehre, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

35 

жүз-yüz, қол-kol, aяқ-ayak, шaш-saç, бел-bel, сaн-bacak, тізе-diz, құлaқ-kulak, мұрын-burun, aуыз-ağız, иық-omuz, 
сaусaқ-parmak, білек-bilek, мойын-boyun, тырнaқ-tırnak, қaрын-iç, кеуде-gövde, тобық-topuk, төбе-tepe, тaбaн-taban. 
Бұдан байқалатыны, екі тілдегі соматизмдер бірін-бірі толық дерлік қайталайды.  

Нәтижелер. Сомaтизмдердің семaнтикaлық өрісі. Сомaтизмдердің семaнтикaлық өрісі бір-біріне сәйкес 

келетін де, үлкен aйырмaшылықтaры орын aлaтын түрлері де бaр. Aлaйдa сaлыстырмaлы түрде aлғaндa, 
сомaтикaлық құрылымдaрдың көбі бір-біріне ұқсaс әрі сәйкес, яғни бaлaмaлы келеді.  

Көптеген мaқaл-мәтелдердің көркемдік-стилистикaлық келбеті сәйкес келеді, әрі құрaмындaғы функционaлды 
қолдaнысқa еніп отырғaн сомaтизмдер де қaзaқ тілінде де, aғлышын тілінде де бір aтaудaғы сомaтизмдер болып 
отыр. Aлaйдa aйтaр ойы бір әрі стильдік-эмоциялық рең белгісі сәйкес мәтіндік (мақaл-мәтел) бірліктердің 
қолдaнысындaғы сомaтизмдердің кейде aйырмaшылығы, олaрдың сaлыстырмaлы-қосaрлы бaйлaнысы бaйқaлaды. 

Мәселен, kalp – жүрек, gönül, can – көңіл, жaн комбинaциялaрының реттілік сипaты бaйқaлaды. 
Анатомиялық атаулардың жалпы фразеологизм тудырудағы қызметі ерекше 1, 198]. 
 Екі тілде де бас, көз, құлақ, қол, аяқ, т.б. сөздермен келетін фразеологизм өте көп. Бұл сөздер, әсіресе түрік 

тілінде екі сыңарлы фразеологизм жасауға өте белсенді қатысады.  
Мәселен, бас 80-ге жуық бейнелі тіркеске негіз болса, қазақ тілінде мұның қатысымен жасалған 50-ден аса екі 

сыңарлы фразеологизм бар. Сондай-ақ, ауыз түрік тілінде 42, қазақ тілінде 27, аяқ түрікшеде – 32, қазақшада – 19, 

көз түрікшеде – 66, қазақшада – 45 екі сыңарлы фразеологизм жасауға қатысады екен 
Ғалым Ә.Болғанбаев қазақ тіліндегі фразеологизмдерді жинақтау барысында: «Анатомиялық атаулар негізгі 

сөздік қорға жататындықтан, көп мағыналы, туынды жаңа сөз жасауға соншама бейімділігімен ғана сипатталмайды, 
сонымен бірге тұрақты тіркестер жасаудағы белсенді қызметімен де айрықша көзге түседі», – деп, соматизмдердің 
фразеология жасаудағы маңызын атап өтеді [1, 107]. 

Қазақ тілі фразеологизмдерін Ә.Болғанбайұлы мен Ғ.Қалиұлы етістік мағыналы, сындық мағыналы, заттық 

мағыналы, үстеу мағыналы деп төртке бөледі1, 200. Кейбір ғалымдар бұған одағай тұлғалы, әр тарапты (модаль) 
сөздерден жасалған, сөйлеу дағдысында (штамп) қолданылатын фразеологизмдер 3, 25 - 26 деген тағы үш түрін 
қосады. Басқа түркі тілдерінің фразеологизмдері жайлы жазылған еңбектерде де фразеологизмдердің сөз таптарына 
қатысы турасындағы пікірлер көп алшақ кетпейді.  

Башқұрт тілі фразеологизмдерін З.Ураксин зат есім түріндегі, сын есім түріндегі, етістік тұлғалы, үстеу, 
одағай және есімдік мәнді деп бөледі 5, 54 - 82.  

Я.Хертек тува тілінде зат есім-фразеологизм,сын есім-фразеологизм, үстеу-фразеологизм, етістік-
фразеологизм, одағай-фразеологизм бар деп көрсетеді 6, 50.  

О.А.Аксой түрік тіліндегі фразеологизмдерді талдай келіп, былай тұжырым жасайды: «Сөз тіркесі түріндегі 
тұрақты тіркестер зат есімнің, сын есімнің не болмаса үстеудің қызметін атқарады» 16, 43.  

Талқылау. Етістікті фразеологизмдер. Етістікті тіркестің жалпы түркі тілдерінде бірнеше түрі бары белгілі. 
Осының қай түрінде де болсын қалыптасқан фразеологизмдер екі тілде де жеткілікті.  

Мысалы, аяқ баспау, аяғы ауырлау, аяққа жармасу, аяғына міну, аяғы-аяғына жұқпау, аяғын құшу, аяқтан 
қағу, аяқсыз қалу, бетімен жайылу т.б. Қай-қайсысының да есім сыңарлары әр түрлі формаларда тұрып 
қалыптасқан. Анықтап айтқанда, есім мен етістіктің байланысуына арқау болатын бүкіл септік түрлерінің 
қатысымен тұрақтанған тіркестер бар. Олар жай септеу үлгісінде тұратыны секілді, тәуелдеулі септеу түрінде де келе 
береді. Түрік тілінен мысалдар: ayak atmak, ayağa düşmek, ayağına dolanmak, ayağını bağlamak, ayakta kalmak, ağızdan 
kapmak, т.б.  

Мәселен, қазақ және түрік тілдерінде есімнен етістік тудыратын өнімді жұрнақтардың бірі – -да (-де, -та, -те, -
ла, -ле). Түрік тілінде мұның -la, -le деген тек екі варианты ғана жұмсалады (-da, -de нұсқалары кей еліктеу сөздерден 
ғана етістік жасауға қатысады). Осы жұрнақ арқылы қазақ тілінде де, түрік тілінде де дене мүше атауларынан 
көптеген туынды етістіктер жасалады және олардың «басым көпшілігі тікелей сол мүшелердің тура мағыналарынан 
гөрі ауыспалы, жанама мағыналарын жиі білдіреді» 7, 231.  

Бастау, аяқтау, қолдау, көздеу, мойындау, өкшелеу, қолқалау, тілдеу немесе түрік тіліндегі başlamak (бастау), 

gözlemek (көздеу), göğüslemek (кеуделеу, омыраулау), omuzlamak (иықтау), çeneleşmek (жақтасу), kollamak (қолдау), 
sırtlanmak (арқалану) дегендердің туынды мағыналары олардың жасалуына негіз болып тұрған дене мүшелеріне 
тікелей қатысты емес.  

Олай болатыны, екі тілде де есімнен етістік тудыратын -да (-la+n/ş) жұрнағы сөздің тура атауыштық 
мағынадағы түріне емес, қосымша туынды мағыналы түріне жалғанып тұр. Дене мүшелерінің атаулары (басқа 
сөздер де) көбіне көп мағыналы болып келеді. Бұл қоғамдық өмірмен бірге дамып отыратын тілдің өзіндік ішкі 

заңдылығының нәтижесі. «Сөздің сапа жағынан дамығандығын көрсететін бірден-бір белгі – сөздің көп 
мағыналығы» 1, 98.  

Қазақ тілі мен түрік тілінен материал жинақтау үстінде фразеологизм жасауға қатысатын етістіктердің де 
жалпы түркі тілдерінде көмекшілік қызметте жиі жұмалатын сөздер екені анықталды.  

Белгілі түрколог А.М.Щербак амалдың өту сипатына қатысты суреттемелі формалар жасайтын түркі тілдеріне 
ортақ, көне түркі жазбаларында кездесетіндері бар біраз етістікті (30 шақты) атап көрсетеді 8, 134.  

Түркі тілдерінде аналитикалық формант жасауға қатысатын осы көне етістіктердің ішінен қазақ тілінде ал, 
біт(ір), жет, жібер, жүр, қой, қал, кел, кет, өт, сал, тұр, түс, түрік тілінде al, koy, kal, gel, git, geç, dur, düş дегендер 
фразеологизм жасауға да белсенді қатысады.  
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Мәселен, қазақ тілінің Х томдық түсіндірме сөздігінде ал етістігі 95, кел 43, біт 14, жет 34, жібер 12, жүр 10, 

қой 27, қал 14, кел 42, кет 38, сал 65,түрік тілінің ІІ томдық түсіндірме сөздігінде al (ал) 130, koy (қой) 34, kal (қал) 90, 

gel (кел) 95, git (кет) 40, geç (өт) 40, dur (тұр) 30, düş (түс) 90 екі сыңарлы ЕФ жасауға қатысатыны көрсетілген. 

Қазақ тілінен мысалдар: 

Замандастың тілін кім алмайды, мен ертіп бармақ болдым 1, 60. Қартқожаның есіне шағала көл, Шәмкен 

түсті 2, 64. Қуанышбектің ашуы жырына да кірмейтін секілденіп, Апалай ән салуға кіріседі 1, 467. Бірақ 

айдалада жалғыз жортқан Итжеместің қолынан оның бірі де келмейтін еді 3, 9.  

Түрік тілінен мысалдар: 

Hem benim gözüm sizi ısırır gibi oluyor 9, 117. İhtimal ki, haline göre tahsil de görmüş9, 42.  

Қазақ және түрік фразеологизмдерінің сөз табына қатысы 

Фразеологизмнің сөйлемдегі қызметі қай сөз табына сай келмесін, оның бойынан жалпы фразеологизмге тән 

сипаттар табылуға тиіс. Фразеологизм зерттеу нысаны ретінде сөз болғалы бері әртүрлі қырларынан сипатталып 

жүр. Бұл фразеологизмдердің ішкі әрі сыртқы формаларының күрделілігіне байланысты болса керек.  

«Қазақ тіліндегі фразеолизмдердің сөз табына қатыстылығы жағынан ең көбі – етістік фразеологизмдер» 1, 

201. Материал жинақтау үстінде түрік тілінде де басқа түрлерге қарағанда, етістік мәнді фразеологизмдердің 

әлдеқайда мол екені анықталды. Осыған қарап, жалпы түркі тілдерінде фразеологизмнің ең көп ұшырасатыны етістік 

қызметіндегі тұрақты тіркестер деп тұжырым жасауға болады. 

Қазақ тілі мен түрік тілінде белгілі бір қосымшалар арқылы есім сөзден жасалған туынды етістік бірі түбір, 

екіншісі жұрнақ – екі бөлшектен (компоненттен) тұрады. Фразеологизмдер де кемі екі компонентті болып келеді. 

Көз+де, арқа+ла немесе көз жібер, арқа тұт дегендердің алғашқы екеуі туынды етістік, кейінгі екеуі фразеологизм 

болғанмен, қай-қайсысы да екі бөлшекті. Бәрінің де алдыңғы бөлшектері есім сөз де, соңғылары тұтас тұлғаға 

етістіктік сипат беруші бірліктер. Осы соңғы бөлшектеріне қарап, олардың тілдегі қызметі етістікке тән екені 

аңғарылады. 

Есімнен етістік тудырушы жұрнақ пен фразеологизм құрамындағы етістік бір қарағанда, бір-біріне ұқсамауы 

мүмкін. Өйткені, екеуінің формасы екі түрлі. Сол себепті де, әрине, ол екеуін тап бір деңгейге қою дұрыс бола 

қоймас, дегенмен, ұқсас сипаттарының бары да рас. «Әдетте, жұрнақ өз алдына жеке қолданылмайды және беретін 

конкретті мағынасы да жоқ» 10, 60. 

Қорытынды. Жалпы екі тілдегі фразеологизм құрамына салыстырмалы талдау олардың компоненттерінің 

түрлері екі тілге ортақ болып келенін, бірінші сыңары ретінде екі тілде де ең көп қатысатыны дене мүшелерінің, 

дерексіз ұғымдардың, тұрмыстық бұйымдардың, қоршаған ортаға қатысты табиғат атаулары және бірқатар көмекші 

есімдер екенін көрсетті;  

Екі тілдегі соматикалық фразеологизмдердің құраушы компоненттерімен қатар, олардың семантикалық 

құрылымында да ұқсастық көп, бірақ екі тілде бірін-бірі қайталамайтын, лексика-грамматикалық тұрғыдан ұқсас, 

айна-қатесіз қайталағанмен, мағыналық құрылымы, былайша айтқанда, лексика-семантикалық сипаты ерекшелік 

көрсетеді.  

Ең бастысы екі тілдегі соматикалық фразеологизмдердің ішкі, сыртқы құрылымын салыстырып, тіл иесі 

халықтың ортақ дүниетанымын, ұлттық ойлау қабілет-бейімінің арнасы бір екенін аңғаруға болатындай. 
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ТІЛ ЖӘНЕ СӨЗ СТИЛИСТИКАСЫНЫҢ ТІЛДІК ДИХОТОМИЯСЫ 

 

Аңдатпа  

Тіл қоғамдық құбылыс ретінде онтологиялық және гносеологиялық, прагматикалық аспектілерде зерттеу тілдің 

қазіргі ерекше қолданыстық мәнге ие болып отырған тұсында маңызды болып саналады. Қазіргі тілтанымның негізгі 

бағыттарының бірі тілдік құбылысты тек формалды жүйе ішінде ғана емес, әлеуметтік ортада қолданылатын қарым-

қатынас құралы ретінде қарастыру болып табылады. Қарым-қатынас теориясында тілдік варианттылықтың басқа 

түрлерімен қатар функционалды стилистиканың типтерін де жоғарыда аталған салалар шеңберінде жүйелі, кешенді 

зерттеу қажеттігі байқалады. Себебі тіл қызметі мен қоғамдық сана түрлерінің өзара шынайы қатынасын тану үшін, 

тілдік тұлға мен ұжым санасындағы білімдер жүйесіне сәйкес қалыптасатын тіл және сөз стильдерін ажырату үшін 

стилистиканың лингвокогнитивтік негіздерін анықтап, жаңаша трактовка жасау керек. Сол арқылы тілдің мәдени-

интеллектуалдық, коммуникативті-прагматикалық әлеуеті мен тілтұтынушылардың метакогнитивтік қабілетінің 

арақатынасы, тіл және сөз стильдерінің лингвокогнитивтік негіздері анықталады. 

Түйін сөздер: сөз, тіл, стиль, стилистика, сөйлеу стилі, парадигма, синтагма  
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LANGUAGE DICHOTOMY OF LANGUAGE AND WORD STYLISTICS 

 

Abstract 

The study of language as a social phenomenon in its ontological, epistemological, and pragmatic aspects is considered 

important at a time when language is gaining special applied significance. One of the main directions of modern linguistics is 

to consider the language phenomenon as a means of communication used not only within the formal system, but also in the 

social environment. In the theory of communication, along with other types of language variability, there is a need for a 

systematic, comprehensive study of types of functional stylistics within the above-mentioned areas. Because in order to 

recognize the true correlation between the types of language activity and social consciousness, to distinguish between 

language and speech styles formed in accordance with the system of knowledge in the minds of the language personality and 

the collective, it is necessary to identify the linguistic and cognitive foundations of stylistics and make a new interpretation. 

This determines the correlation between the cultural-intellectual, communicative-pragmatic potential of the language and the 

metacognitive abilities of linguists, the linguistic-cognitive foundations of language and speech styles. 

Keywords: word, language, style, stylistics, speech style, paradigm, syntagma 
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ЯЗЫКОВАЯ ДИХОТОМИЯ СТИЛИСТИКИ ЯЗЫКА И РЕЧИ 

 

Аннотация 

Изучение языка как общественного явления в онтологическом и гносеологическом, прагматическом аспектах 
считается важным в то время, когда язык приобретает особое прикладное значение. Одним из основных 
направлений современного языкознания является рассмотрение языкового явления как средства общения, 

используемого не только внутри формальной системы, но и в социальной среде. В теории общения наряду с другими 
видами языковой вариативности отмечается необходимость системного, комплексного изучения типов 
функциональной стилистики в рамках вышеназванных областей. Потому что для признания истинного соотношения 
видов языковой деятельности и общественного сознания, для разграничения языковых и речевых стилей, 
формируемых в соответствии с системой знаний в сознании языковой личности и коллектива, необходимо выявить 
лингвокогнитивные основы стилистики и сделать новый трактовку. Тем самым определяется соотношение 

культурно-интеллектуального, коммуникативно-прагматического потенциала языка и метакогнитивных 
способностей языковедов, лингвокогнитивных основ языковых и речевых стилей. 

Ключевые слова: слово, язык, стиль, стилистика, стиль речи, парадигма, синтагма 
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Кіріспе. Тіл қоғамдық құбылыс ретінде онтологиялық және гносеологиялық, прагматикалық аспектілерде 
зерттеу тілдің қазіргі ерекше қолданыстық мәнге ие болып отырған тұсында маңызды болып саналады. Мемлекеттік 
мәртебеге ие болуымен байланысты қазақ тілінің қоғамдық өмірдегі атқарар қызметі де күрделене түсті. Осы ретте 
ұлттық тілдің қарым-қатынастағы сөз қолданыс механизмін, сөз (речь) шарты мен мақсатына сай берілу жолдарын, 

функционалдық-стильдік қызметін когнитивтік тұрғыдан тексеру үлкен мәнге ие болып отыр. Осыған байланысты 
соңғы жылдары тілді социолингвистикалық, стилистикалық-прагматикалық, когнитивтік, психолингвистикалық т.б. 
жақтардан кешенді, көпдеңгейлі сипатты зерттеу жан-жақты жүргізіле бастады. 

Қазақ тіл білімінде стилистика осы уақытқа дейін тұйықталған имманентті жүйе шеңберінде зерттеліп, тілдік 
құралдардың жазбаша формадағы көрінісін қарастырумен шектеліп келді. Қазіргі тілтанымның негізгі 
бағыттарының бірі тілдік құбылысты тек формалды жүйе ішінде ғана емес, әлеуметтік ортада қолданылатын қарым-

қатынас құралы ретінде қарастыру болып табылады. Қарым-қатынас теориясында тілдік варианттылықтың басқа 
түрлерімен қатар функционалды стилистиканың типтерін де жоғарыда аталған салалар шеңберінде жүйелі, кешенді 
зерттеу қажеттігі байқалады. Себебі тіл қызметі мен қоғамдық сана түрлерінің өзара шынайы қатынасын тану үшін, 
тілдік тұлға мен ұжым санасындағы білімдер жүйесіне сәйкес қалыптасатын тіл және сөз стильдерін ажырату үшін 
стилистиканың лингвокогнитивтік негіздерін анықтап, жаңаша трактовка жасау керектігі байқалып отыр.  

Сондай-ақ тіл стилі ұлттың рухани мәдениетінің негізгі бір элементі ретінде қарастырып, функционалдық 

стильдерді қоғамдық сана түрлерінің жетілуі және қызмет аясының кеңеюімен байланысты зерттеу тілдік қатынас 
табиғатын терең түсінуге мүмкіндік береді. Сөз стилі қоғамдық қарым-қатынасты реттеуші, жақсартушы, сақтаушы 
қызметін атқарады. Әлемдік лингвистикада стилистика ғылымын көпаспектілі салада зерттеуге үлкен көңіл 
бөлінуде. Сондықтан сөйлеудің жаңа коммуникативтік, прагматикалық функциясын жаңғырту, барлық стиль 
түрлерін толықтырып, олардың жанр түрлерін анықтап, ғылыми негіздемесін жасау – уақыт талабы. Сөздің 
коммуникативтік сапасын объективті түрде айқындаудың, мәтінді интерпретациялаудың, кодтау, бейкодтаудың 

жолдары мен тәсілдерін көрсету, мәтінге лингвостилистикалық талдау жасаудың жаңа әдістерін қарастыруды бүгінгі 
күннің аса өзекті мәселесі.  

Нәтижелер. Қазақ тілінің сөз және тіл стилистикасы бір-бірінен өзгешелік белгілері осы уақытқа дейін толық 
зерттелген жоқ. Басты белгілер отандық тіл ғылымы мен орыс тіл ғылымының ортақ танымдық деңгейінің 
көрінісінің нәтижесінде қаралып келеді. Ол тек стилистика ғылымына ғана қатысты емес, тіл ғылымының басқа 
салаларына да қатысты деп айтуға болады. Бұның басты себептері – тілдегі функционалды стильдердің анықтамасы, 

зерттеу бағыттары, түрлері, стильдердің табиғаты, лингвистикалық тілдік кұрылымның болмысы, ортақ, бірдей 
немесе ұқсас қызметінің әмбебаптық сипаты, т.б. Адамзат болмысының қоғамдық өмірде санасы, қабілеті,талғам-
өрісі кеңейген кезде, ғылымның ғажайыптары игеріліп, жаңа техника мен компьютерлік жүйенің дұрыс немесе кері 
ықпалы жетілген тұсында стильдердің әр саласының атқаратын қызметі күннен күнге күрделеніп отыр. Сондықтан 
қазіргі таңда сөз стилистикасының негізгі параметрлерін ашып көрсету маңызды. жоғарыдағы айтылған мәселені 
қорытындылай келе тіл және сөз стилистикасын былайша көрсетуге боладыТіл және сөз дихотомиясы теориясы 

(Ф.де Соссюр), коммуникация, когнитология, қоғамдық қатынас прагматикасы, тіл және сөз мәдениеті, тілдік 
аксиология, т.б. теориялар мақаланың әдіснамалық базасы болып табылады. Ал мақаланың әдістемесі деп 
мыналарды айтуға болады: 1) қажетті материалдар мен фактілерді жинау, ә) жиналған материалдарды, фактілерді 
сұрыптап, талдау, б) фактілер негізінде теориялық тұжырымдар, болжамдар жасай алу, саралау, жүйелеу әдістері 
қолданылды.  

Талқылау. Қазақ тілінің стилистика саласында сөз және тіл стилистикасының ара қатынасы айқындалмаған. 

Бұл мәселе лингвистика ғылымындағы ең күрделі және даулы мәселе болып табылады. Бір ғалымдар сөз және тіл 
стилистикасының бір бүтін, айырып қарауға болмайды десе, екінші бір лингвист ғалымдар сөз стилистикасының 
және тіл стилистикасының өзіндік шекарасы бар деп көрсетеді.  

Қазіргі кезде тіл және сөз стилистикасын коммуникативтік, прагматикалық, когнитивтік, лингвомәдени, 
этикалық тұрғыдан қарастыру маңызды.  

Стилистика – тіл білімінің, тілдің көркемдегіш амал-тәсілдерін, қолданылу аясын, қатысымдық әрекет-қызметін 

зерттейтін саласы. Жалпы стилистика тілдің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тәсілдерді қолдану 
принциптерін реттей отырып, сөйлеу процесінде тілді пайдаланудың заңдылықтарын қарастырады, сондай-ақ тілдік 
амал-тәсілдер мен стилистикалық мүмкіндіктер арқылы коммуникативті-прагматикалық, эстетикалық қызметті 
реттейді. Ол стилистикалық мүмкіндіктердің барлық базасын қамтуды көздейді, ұлттық әдеби тілдің нормасын 
сақтай отырып, стилистикалық норманы қалыптастырады.  

Стилистика ғылыми стилистикалық ұғымдар мен белгілердің межесін тірек ете отырып, теориялық мәселелерді 

қарастырады. Қазіргі стилистика ғылымы тілдік бірліктерді пайдаланудың тәсілдерін әрі коммуникативтік мақсатқа 

сай іріктеу ұстанымын негіз ете отырып, контекстің тікелей ықпалы арқылы дискурс пен мәтіндегі стилистикалық 

мүмкіндіктердің жүзеге асуын қамтамасыз етеді.  

Тіл және сөйлеу стилі стилистикадағы өте күрделі, әлі де толықтай шешімін таппаған, көптеген талас пікірлерге 

негіз болған мәселе. Кейбір ғалымдардың (мысалы, Г.Колшанский, Ю.Степанов) пікірінше, стильді бұлайша 

жіктеуге болмайды; лингвист ғалымдардың көпшілігі де осы пікірді қуаттап, жіктеудің қажеттілігі жоғын айтып, 

қолдайды. Алайда осы мәселенің шешімін табуда олардың пікірлері де сан қилылығымен ерекшеленеді. Аталған 

мәселе бойынша берік орныққан екі көзқарасты айтуға болады. 

Бірінші көзқарастағылардың тұжырымынша (В.В. Виноградов және тб.), тілдік стиль – бұл жиынтық (жинақ) 
немесе «тілдің ішкі біртұтас құрылымы формаларының, сөздердің, сөздер қатарының және құрылымдарының дербес 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
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жүйесі» [1]. Осыдан бүгінгі күнде айтылып жүрген ғылыми, іскерлік, публицистикалық және өзге де стильдер келіп 
шығады. Сөйлеу стилі сан алуан сөйлеу көріністерінің жіктелуіне негіз болатын: жанрлық (пікірталас, баяндама, 
лекция, әңгімелесу); ауызша және жазбаша сөйлеу формалары; монологтық және диалогтық (олардың барлық ішкі 
ерекшеліктері); сөйлеудің жеке стилі; бұқаралық коммуникация [1, 5-6 б.] стильдері секілді тілдік стильдерге 

негізделеді. Бұдан сөйлеу стильдерінің қазіргі сөйлеу тілі және жазба стильдерінің композициялық формасы ретінде 
көрінетінін байқаймыз. 

Тіл және сөйлеу стильдерінің арақатысын аталып өткендей мазмұнда түсіну сөйлеу қарым-қатынасының 
көптүрлі формаларына назар аударуды қажет етеді. Дегенмен бұл тұжырымдама кейбір жағдайларда дәл келе 
бермейді. Мысалы, жалпы «функционалды стиль» ұғымы әртүрлі қағидаттар негізінде тіл және сөйлеу 
аспектілерінде анықталады. Сөйлеу стильдері, табиғатында лингвистикалық емес (лекциялар мен әңгімелеу, қандай 

да бір жеке стиль жанрларының стилистикалық-композициялық ерекшеліктеріне байланысты) болып саналады. 
Оларды зерттеу барысында нақты мәтінде тілдің стилистикалық ресурстары қалай пайдаланылады, олар қандай 
байланыста көрінеді және одан қандай стилистикалық нәтиже шығады, қандай мазмұнның көрінісіне себепші 
болады, тілдің стилистикалық түрленуі, оның ішінде мәтін мазмұнының шұғыл бетбұрысында, композициялық 
тұрғыда қалай жүзеге асады деген мәселелер туады. Мұның барлығы қызықты да өзекті мәселелер. Айталық, бірде 
тіл білімі мәселелері шегінен шығып кетсе (лингвистикалық стилистикадан әдебиеттануға), бірде ресурстардың 

нормативтік стилистикасы аспектісінде стилистикалық-тілдік құбылысты сипаттайды. Қорытындысында сөз стилі 
ұғымы сөзді, нақты емес болса да, соссюрлік түсінікте: жеке (Ескерту: Бұл арада сөз тілдің функционалды аспектісі 
(әлеуметтік диалектикалық қостұтастықта: жүйе және оның жүзеге асуы мен динамикасы) ретінде емес, тілді 
үйренуге арналған материал саналатын нақты (жеке) тілдік шығарма болып ұғынылады. Сондықтан да осы құбылыс 
тек лингвистикаға тән деп саналмайды. Қорыта айтқанда, тіл мен сөздің (осы арадан тіл мен сөйлеу стильдері келіп 
шығады), теориялық көзқарас тұрғысынан алғанда,стильдердің біртұтас жіктемесіне жол беруге болмайтын, 

терминологияның біртұтастығын сақтау мақсатындағы қажетсіз әртүрлі деңгейдегі құбылыстар екендігін көрсетеді.) 
құбылыс, сөйлеудің жеке актісі ретінде ұғуға мүмкіндік береді. 

Екінші көзқарастағылардың тұжырымы бойынша тіл мен сөздің «функционалды стилі» ұғымы біртұтас 
лингвистикалық позицияда анықталады әрі стиль тілдің негізгі белгілері мен міндетінің басты тірегі болып 
сипатталады. Тілдің құрылымдық және функционалдық жағы диалектикалық қостұтастық ретінде қарастырылады. 
Аталған көзқарас бойынша тілдің функционалды стильдері жалпы функционалдық белгілер мен функционалды-

стилистикалық реңктерге ие, белгілі бір ортада кең (әлеуетті) де жиі қолданылатын, таным формалары мен оған 
сәйкес қызмет түрлерімен арақатынастағы тілдік құралдардың қабаты болып саналады. Сөйлеу стильдері осы тілдік 
құралдардың қызмет ету заңдылықтары бойынша өз ортасына тән сөйлеудің өзіндік ерекшелігімен жүзеге асуы 
болып саналады. Сондай-ақ жүйелілік секілді стильдің мұндай маңызды ерекшелігі шындығында сөйлеу стилінде 
бар болуы мүмкін; ал тілдің стилінде ол әлеуетті түрде көрінеді. Сөйлеудің өзі процесс, тілдің қызмет ету құбылысы 
мен оның нәтижесі, нақтырақ айтқанда, тіл жүйесінің әрекеті, қызмет етуші жүйе ретінде ұғынылады. Сондықтан да 

сөйлеу тілдің барлық жалпы белгілеріне ие және әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырылады. Дегенмен сөйлеуде, 
сөйлеу стилінде тілдің жүйелерін іске асыру барысындастиль тудырып қалыптастыратын қосымша, өзіндік 
жүйелілік пайда болады. 

Осы көзқарас тұрғысынан алғанда, сөйлеу стилі дегеніміз – нақты бір ортаға тән сипаты бар, белгілі бір 
заңдылықтар бойынша осы ортаның табиғаты мен тілдік ерекшеліктеріне, мақсат-міндетіне сәйкес тілдік 
бірліктердің қызмет етуінен қалыптасатын тілдік жүйе болып саналады [3]. Бұл заңдылықтараталған ортада қарым-

қатынас үдерісінде тілдік бірліктердің жалпы коммуникативтік міндеттер мен жалпы функционалдық-
стилистикалық (олардың тілдік жүйесінде басым рөл атқаратын және қарым-қатынас үдерісінде пайда болатын) 
мәндер негізінде өзара байланысты болуына әкеледі. Мұның соңғысы сөйлеушінің сөзіне тұтастай стилистикалық 
реңк береді. Осы арадан сөйлеушінің белгілі бір ортадағы қарым-қатынасы кезінде сөздерді талғап қолдану және 
тілдік бірліктерді тіркестіру үдерісі өтетіндігін көрсететін маңызды қағидат келіп шығады. Сондықтан да 
көпстильдік (тіл жүйесіндегі әртүрлі стильділік реңкке ие құралдардың бір мәнмәтінде түйісуі, мысалы, салтанатты 

және тұрпайы, кітаби және ауызекі, поэтикалық және ресми т.б.) сөйлеу стилін бұзбайды. Көпстильділік кез келген 
ортада (мысалы, публицистикалық, көркем әдеби) тілдік құралдардың қызмет ету қағидатының бірі ретінде көрінуі 
мүмкін. 

Осылайша стиль жөніндегі екі негізгі көзқарасты салыстыру арқылы тіл және сөйлеу стильдерінің бір арнаға 
тоғысатынын, тілдің функциялық стильдерінің сипаттамаларында жақындық бар екендігі анықталады. Сөйлеу стилі 
ұғымының біршама айырмашылығы бар. Мұның соңғысы, екінші көзқарас тұрғысынан алғанда, стильдердің 

жанрлық көптүрлілігі немесе монологтық және диалогтық және т.б. сөйлеу стильдері стилистикалық қатарға енбейді 
дегенді білдірмейді. Керісінше, стилистикалық-сөйлеудің көптүрлілігі сөйлеудің функционалдық стильдерінің 
ілгергі, ішкі дифферециациясы ретінде қарастырылады. Бұдан шығатын қорытынды – стилистикада сөздер 
функционалды стильдер болып саналады. 

Енді жоғарыда айтылған тілдің стилі түсінігіне стилистикалық жүйелілік ұғымының қолданылуы жайлы. Егер 
құрылымдық реттелген осы жүйелілік аясында тілдік бірліктердің (тіл стильдері компоненттері ретінде) өзара 

байланыстылығын қарым-қатынастың барлығына тән стилистикалық реңктердің жалпылығы негізінде әрбір деңгей 
ішінде және олардың арасында деп түсінсек, онда мұндай тілдік стильдерде (тар мағынасында) жүйелілік болмайды. 
Мұнда әртүрлі тілдік деңгейлерде байқалатын сөйлеудің әрбір функционалдық стиліне арналған құрал-ресурстардың 
жинағы болады. 
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Бұдан басқа, яғни тілді әртүрлі функционалды стильдерге сәйкес келетін жүйелердің жүйесі ретінде түсінуге де 

мүлде болмайды. В.В. Виноградов тіл стильдерінің жүйелілікке ие емес екендігін дәйекті дәлелдеп берген. Оның 

дәлелінше тіл стильдері тілдің жалпы жүйесінің ішіндегі жеке жүйе ретінде түсінілмеуі тиіс; мұндай қатынас ХІХ 

ғасырдың басынан бері дамыған орыс әдеби тіліне тән емес [1]. Сондай-ақ ол уақыт өте көп немесе аз көлемдегі 

тұтас және қатаң нормалар мен әдеби тіл бірліктерінің әртүрлі ортада қолданылуымен (әсіресе бұл фонетикалық, 

морфологиялық және синтаксистік деңгейлерге қатысты) түсіндіріледі. Қазіргі тілдерде әртүрлі функционалдық 

стильдер лексика-фразеологиялық деңгейде ғана айқын аңғарылады (құралдардың стилистикалық реңктерге ие 

болған жинағы). Дегенмен тіл жүйесінде бұндай фонетикалық, морфологиялық және синтаксистік деңгейлерде тиісті 

стильдік өзгешеліктер мен реңктерге ие болмайды. Бұндай құбылыс тұтастай тілдің стилистикалық жүйелілігіне 

және әрбір жеке тілдің стильдеріне нұқсанын тигізеді. Сондықтан да тілдің стилистикалық қабаты, функционалдық 

сөйлеу стилінің қалыптасуының алғышарты боларлық әлеуетті құралдар туралы нақты айтылады. 

Дегенмен тіл жүйесінде қолданылу барысында жүйе құрмай, үйлесімді жүйеге ыңғайланып, «шашыраңқы» 

жағдай да қалыптасатын сәттер болады. Дәл үдеріс барысында тілдің өзіндік «қайта құрылымы»: коммуникативтік 

мақсатқа (қарым-қатынастың мақсаты мен шарты) байланысты тілдік бірліктерді таңдау мен тіркестіру қағидаты 

жүзеге асады. Осы бірліктер функционалдық мәні бойынша өзара байланыстылық жүйесін құрайды. Осындай 

әлеуетті стилистикалық мүмкіндігі бар тілдік бірліктердің ұйымдасуы арқасында стилистикалық жүйелілік 

құрылады. Ол сөйлеу функционалдық стилінде пайда болады. 

Сөйлеудің функционалдық стилі – бұл өзіндік сипатқа ие сөздер. Қоғамдық қызметтің белгілі бір аясына тиісті 

және соған тән танымдық формаға ие.  

Қоғамдық қызметтің белгілі бір аясына тиісті және соған тән танымдық формаға ие. Осыған сәйкес тілдік 

бірліктердің тіркесімділігінде өзгешелігі бар және олар белгілі бір стильдік реңкке ие. 

Стилистикалық жүйелілік сөйлеу стиліне ғана тән және басымдық тектілдік стильде деген пікір жалпы 

көпшілік мақұлдаған пікір емес. Анығырақ айтқанда тілдік стильдерді айырып тануда бір тұжырымға тоқтаған нақты 

пікір жоқ. 

Стиль ұғымын танып түсінуде ықтималдық-статистикалық түсінік, ал тілді бірнеше әртүрлі режімде жұмыс 

істеуге қабілетті, жеке түйіндерді және құраушы бөліктердің әркелкі қатысуын алдын ала болжайтын механизм 

ретінде санау кең тараған. Дегенмен бұл тілді және тілдік стильдерді түсіндірудің бір ғана аспектісі. Мұнымен қатар 

стиль кез келген тілдік бірліктердің жиілік жүйесінен ғана жасалмайды, дыбыстың фонетикалық сипаттары да 

стилистикалық реңктер беріп, мәндер үстейді. Сондықтан да стиль анықтамасын табу күрделі әрі әртүрлі 

аспектілерге байланысты.Егер тілдің стилі теориялық көп құрылымды болып танылса, онда оның анықталған 

«салыстырмалы сандық сипаттамаларының жиынтығы» ретінде жүзеге асуы өзіндік тілдік құрылымдар әлеуетіне 

ғана емес, сондай-ақ осы функционалдық стильдің экстра-лингвистикалық негізіне де себепші болады. 

Стилистикалық жүйелілік осылайша екі тарапты тәуелді болады: өзіндік лингвистикалық және 

экстралингвистикалық тараптарға тәуелді болмақ. Сонымен мұның соңғысы осы жүйеліліктің және жалпы 

стилистикалық реңктерінің қалыптасуында үлкен рөл атқарады. 

Тілдің эмоционаолды-экспрессивті стильдері мәселелері жөнінде бір ауыз сөз айта кетелік.  

В.В. Виноградов кез келген эмоционалды-экспрессивті реңктердегі тілдік бірліктер тілдік жүйелердің әртүрлі 

деңгейлері арасында бір-бірімен қатысты қатар құрмайтынын көрсете отырып, тілдің эмоционалды-экспрессивті 

стильдерінің тұтас жүйе ретінде шығуы қолайсыз және мүмкін еместігін дәйекті дәлелдеді [2]. Сонымен тілдегі 

эмоционалды-экспрессивтік реңкке ие құралдар тілдің әртүрлі деңгейінде бірдей болмайды. Олар лексикалық 

деңгейде көп те, өзгелерінде аз болады. Шындығында, мысалы, ұнатпаушылық не жеккөрушілік лексикада көбірек 

көрінеді де, грамматикада тіпті байқалмайды. Белгілі бір нақты бекіген эмоционалды-экспрессивті реңкі бар 

синтаксистік құралдар (құрылымдар) құрамы өте аз, тіпті санауға да тұрмайды деп айтылады. 

Осылайша, тілде эмоционалды-экспрессивті реңкке ие құралдар бар, алайда олар тұтас жүйе ретінде тілдік 

стильдерді құрамайды деп тұжырымдауға болады. Олар мазмұнға әркелкі реңктер үстейтін (сезімін білдіру үшін сөз 

тақырыбына, әңгімелесушіге қатынасына байланысты) стиль жасаушы құралдар ресурсы сияқты есептеледі. 

Сонымен қазақ тілінің сөз және тіл стилистикасы бір-бірінен өзгешелік белгілері осы уақытқа дейін толық 

зерттелген жоқ. Басты белгілер отандық тіл ғылымы мен орыс тіл ғылымының ортақ танымдық деңгейінің 

көрінісінің нәтижесінде қаралып келеді. Ол тек стилистика ғылымына ғана қатысты емес, тіл ғылымының басқа 

салаларына да қатысты деп айтуға болады. Бұның басты себептері – тілдегі функционалды стильдердің анықтамасы, 

зерттеу бағыттары, түрлері, стильдердің табиғаты, лингвистикалық тілдік кұрылымның болмысы, ортақ, бірдей 

немесе ұқсас қызметінің әмбебаптық сипаты,т.б. Адамзат болмысының қоғамдық өмірде санасы, қабілеті,талғам-

өрісі кеңейген кезде, ғылымның ғажайыптары игеріліп, жаңа техника мен компьютерлік жүйенің дұрыс немесе кері 

ықпалы жетілген тұсында стильдердің әр саласының атқаратын қызметі күннен күнге күрделеніп отыр. Сондықтан 

қазіргі таңда сөз стилистикасының негізгі параметрлерін ашып көрсету маңызды. жоғарыдағы айтылған мәселені 

қорытындылай келе тіл және сөз стилистикасын былайша көрсетуге болады [3]  

Тіл стилистикасы тілдің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық принциптерін ретке келтіріп қана қоймай, 

тілдік бірліктер қызметін жүзеге асырушы лингвистикалық және стилистикалық мүмкіндіктерді қарастырады. 

Сөздердің мәтіннен тысқары күйіндегі қызметін айқындайтын ресурстар стилистикасы кейде тіл стилистикасы деп 

те аталады. Тіл стилистикасын М.Балақаев [4], М.Томанов [5], Е.Жанпейісов [6], Р.Сыздықова [7], М.Серғалиев [8], 

Н. Уәли [9] т.б. ғалымдар зерттегені белгілі. Сонымен тіл стилистикасы дегеніміз – ең алдымен стиль туралы ілім. Ал 
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стиль белгілі бір тілде лингвистикалық, грамматикалық, фонетикалық тәсілдер арқылы тілдік санада қорытылып, 

жарыққа шығатын феномен.  
 Ал сөз стилистикасы сөздің қолданысқа түсу заңдылықтары мен сөздің базалық, экстралингвистикалық және 

стиль құраушы факторлары ықпалынан пайда болған түрлерін, қолданыс тіліндегі стиль мәселесін, когнитивтік және 

прагмаматикалық бағытта айқындалады. Яғни интерпретация, сөйлеу формалары (диалог, әңгіме, дау), стильдегі 

объективті және субъективті ұғымдар мәселесі, деректі, дерексіз ситуациялар, тілдік емес объектілердің қатынасы, 

сөйлеудің әлеуметтік-этикалық қыры, т.б. мәселелер прагматикалық аспектіде қарастырылады. Жалпы қазіргі кезде 

стилистиканың бірнеше даму бағыттары орын алған, олардың қатарына ортостилистика, функционалдық 

стилистика, көркемдік тәсілдердің стилистикасы, прагмастилистика жатады . 

Қызмет етуі барысында тіл қос жүйелілікте көрінеді. Біріншіден, тіл қолданылуы барысында парадигматикалық 

және синтагматикалық тұрғыдан қиысатын формалардың, сөздер мен тіркестердің ережеге сәйкес құрылуына 

қызмет етеді. Екіншіден, тіл қызмет ету барысында өзге, сөйлеу жүйелілігін жүзеге асырады. Бұл дегеніміз белгілі 

бір әлеуметтік ортада осы ортаның ойлау формасына, айтылар мазмұн мен сөйлеу жағдаятына, сондай-ақ негізгі 

мақсат пен міндетке сәйкес тілде белгілі бір тілден бірліктер қолданысқа түсіп, олардың семантикалық мәндері 

ашылады дегенді білдіреді. Тілдік бірліктер нақты бір орта қолданыла отырып, белгілі бір мазмұн негізінде өзара 

тығыз байланыста болады. Осы тығыз арақатынастық арқасында айтылым тұтастай стилистикалық-семантикалық 

реңкті көрсетеді. Осы реңк стиль ретінде түсінілетін сөз сапасын қалыптастырады. Ол тұрақты және ашық 

стилистикалық, яғни «дайын» стилистикалық ресурстарымен ғана жасалмайды. Ол дәл қарым-қатынас негізінде 

құрылып, қарым-қатынас мақсатына сәйкес сөздері экстралингвистикалық негізде ерекше құрылымдалып, 

бірліктерінің өзара ерекше байланысында, көрініс табады. Мұндай жағдайда тіл жүйесіндегі бейтарап бірліктер де 

функционалдық-стилистикалық реңктерге ие болуға қабілетті болады. Бұл сөйлеу кезінде қолданылған әрбір тілдік 

бірлік тиісті стилистикалық реңкке ие болады дегенді білдіреді. Мұндай кезеңде сөздер жеке басқа стильдік 

бірліктердің болғандығына қарамастан, тұтастай жалпы «басым тонды» қалыптастырады. Оның басым бөлігі 

тұтастай экстралингвистикалық болып келеді және ол аталған функционалдық стильдің ерекшелігіне байланысты 

болады (кейде жеке айтылымдарда белгілі бір шекте ауытқып отыруы мүмкін).  

Тілдік бірліктер стилистикалық мағынаны білдіруге қабілетті болатын барлық жағдайда ол дәл сол тиісті 

мәнмәтінде көрінеді. Мұндайда белгілі бір мағыналардың білінуі және функционалдық реңктердің пайда болуы 

осындай мүмкіндікке ие айтылымның барлық бірліктерінде жүзеге асады. Мұнымен бірге лингвистикалық және 

экстралингвистикалық сипаттардың бірлігі өте маңызды болып саналады. Бір ғана тілдік бірлік әртүрлі мәнмәтінде 

түрліше функционалдық-стилистикалық мәнге ие болуы мүмкін. 

Көркем әдеби тіл сөйлеу тіліндегі өзіндік ерекшелігіне байланысты тарихи, басқаша айтқанда, оқиғаны 

оқушыға дәл көз алдында өтіп жатқандай әсерде қалдыруға қабілетті нағыз жанды көрініс деп тануға болады. Яғни 

ғылыми да, іскерлік стиль деп те атауға келмейтін, алайда екеуінің де қасиетін бойында сақтаған стиль.  

Тұрмыстық ауызекі сөйлеу тілі жиі түрде дәл осы шақ және келер шақ мәнінде көрінеді. Осы арада қызық 

құбылыс келіп туады. Кез келген деңгейдегі тілдік бірлік семантикалық тұрғыдан бөлшектеніп, қай тарапымен болса 

да кез келген басқа стильді қалыптастыруға қатысады (экстралингвистикалық ерекшелігіне тәуелсіз түрде).  

Осылайша тілдік бірліктер, оның ішінде тіл жүйесіндегі стилистикалық реңктері жоқ бірлітер әрбір сөйлеу 

ерекшеліктерінің мәнмәтінінде ерекше қызмет атқарып, белгілі бір функционалдық-стилистикалық реңкке ие 

болады. Атап айтқанда, белгілі бір сөйлеу ерекшелігінің мәнмәтінінде осы сөйлеу жүйесінің элементі болып 

құрылады. Әрине осы мәндердің бәрі де және функционалдық мүмкіндіктер тіл жүйесінде бірліктерге ие болады. 

Алайда олар онда тек белгілі бір қызмет атқарады да, жүйе құра алмайды.  

Атап өту керек, мұндай құбылыстар тілдік жүйенің әртүрлі деңгейлерінің көптеген құралдарында байқалады. 

Тілдік бірліктер кез келген тілдік ортада қызмет етуі барысында мәнге ие болып, қатаң тәртіпте функционалдық реңк 

алады. Осыдан функционалдық мәндердің стильдің экстралингвистикалық негізіне тәуелділігін және тильдің өзіндік 

ерекшелігін диалектикалық тұрғыдан біртұтастығын байқаймыз. Мысалы, осыдан, сөйлеушінің мазмұнды білдіру 

ерекшелігі құқығы білінеді, ал оның негізгі қызметі қоғам мүшелері мен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынасты 

реттеу болып саналады да, іскерлік тілдің стильдік ерекшелігі келіп шығады. Сондай-ақ осы арадан іскерлік сөйлеу 

тілінің өзіндік ерекшеліксіз түрі туады.  

Осымен байланысты тіпті тілдің грамматикалық құралдары да осы арада тиісті түрде қызмет атқарады. Ал бұл 

дегеніміз белгілі бір тілдік құралдардың құрамында және жиілік дәрежелерінде (мәтіндегі қайталаушылықтар) 

аталған құралдардың көрініс табуы. Сонымен, белгілі бір функционалды-стилистикалық мәндер негізіндегі 

бірліктердің өзара байланысы қарым-қатынастың дәстүрлі-типтік ортасында көрініс беретін нақты бір мәнмәтінде 

құрылады. Әртүрлі деңгейдегі бірліктердің мұндай текті өзара байланысы тілдік жүйеде болмайды. Оларды 

бірлестіру, белгілі бір стильдің құрылуы коммуникативтік нақты бір міндетті атқаруы, қызмет ету барысында пайда 

болады. Стиль ресурстары түрінде көрінетін тілдік жүйенің әлеуетті стилистикалық мүмкіндіктері нақты сөйлеу 

стилін қалыптастыра отырып, жүзеге асады.  

Тілдік бірліктердің қызмет ету заңдылықтары объективті сипатқа ие. Мұндай екіжақты тәуелділік және тілдік 

бірліктердің өзара байланысында қызмет етуі үдерісінде тілдің қоғамдық табиғаты айқын көрінеді. Стильдің сөйлеу 

жүйелілігінің қалыптасуын мысал үшін ғылыми сөйлеу тілін басқа стильдермен, оның ішінде көркем әдеби тілмен 

салыстыру арқылы көрелік.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Ғылыми сөйлеу тілінің негізгі стильдік ерекшелігінің бірі дерексіздік және жинақтау болып саналады. Ғылым 

ортада қолданылған әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктер дерексіздік-жинақтау мәтін үстейтін және реңк беретін 

элементтерді күшейтеді. Ғылыми сөйлеу тілінің дерексіздік және жинақтау сипаты барлық деңгейдің құралдарында 

және өзара ұйымдасуында көрінеді. Мұндағы қолданылған тілдік бірліктердің арасында стильдің 

экстралингвистикалық негізінде қарым-қатынастың біртұтас мақсаттық міндеті, яғни ғылыми ұғымдар мен 

қорытындылар көрініс береді. Ғылыми сөйлеу тілінің мәнмәтініндегі тілдік бірліктер бір ғана жалпы 

функционалдық-семантикалық мәндер негізінде өзара байланысты болады да, осы арқылы біртұтас функционалдық-

стилистикалық реңк үстейді, сөйлеу тілінің осы бір түрінің өзіндік стильдік ерекшелігін қалыптастырады.  

Дерексіз лексиканы кең қолдану ғылыми стильге тән ерекшелік. Тіпті мағынасы айқын сөздің өзі ғылыми 

мәнмітінде жинақтау мәніне ие болады. Мысалы, құлақ – дыбыстарды талдаушы. Мұндағы «құлақ» сөзі өз-өзімен-ақ 

нақты ұғымы бар сөз; нақты зат туралы көріністі емес, жалпы ұғымды білдіреді. Лексикалық деңгейдің дерексіздік 

және жинақтау сипатынан морфологиялық ерекшелігі өте айқын аңғарылады: етістік формалары, зат есім, сын есім, 

есімдіктер т.б. Өз мәні бойынша дерексіз – жинақтау мағыналарын иегерді.  

Ғылыми сөйлеу тілінің ерекшілігі синтаксисте де көрініс табады. Салыстырмалы түрде айтқанда, ғылыми 

мәтіннің ырықсыз етіс, себеп-салдарды қатынастағы жинақтаушы жақты және жақсы сөйлемдер құрылымында 

көбірек кездеседі.  

Сонымен, тілдің лексикалық және грамматикалық деңгейлеріндегі тілдік бірліктер ғылыми сөйлеу тілінде тиісті 

дерексіздік-жинақтау функционалдық мәнге ие болады. Әртүрлі деңгейдегі тілдік құралдардың бір стильдік 

ерекшелікке тән мұндай өзара тұтастық қатынасы аталған сөйлеу тілінің әртүрлілігінің өзіндік сипатына 

байланысты. Сонымен қатар біз оны сезінетіндей сапаға ие болады.  

  Сөйлеу стилін құрудағы маңыздылыққа ие фактор – бұл жиілік факторы. Кез келген тілдік құралдарды көп 

не аз жиілікте қолдану тиісті стильді қалыптастыруға жағдай туғызады және сөйлеу тілінің әртүрлілігінің 

экстралингвистикалық негізінде белгілі бір заңдылықпен өзара байланысты болады.  

Жинақтай айтқанда, функционалды стильдің тілдік жүйелілігі дегеніміз – стильдің ерекшелігін көрсететін 

белгілі бір функционалдық мәндер бойынша өзара байланысты сөйлеу тілінің әртүрлілігінің экстралингвистикалық 

негізінде бір ғана қарым-қатынас мақсатымен атқаратын нақты сөйлеу тілінің тілдік құралдарының өзара 

байланысы. Осы өзара байланыстылық нәтижесінде сөздің жалпы функционалдық-стильдік реңкі қалыптасады.  

Дәл осы стильдік сапа тілге жеке және жалпы міндеттер нормалармен, тұрақты стилистикалық реңккеие болған 

грамматикалық құралдармен белгілі бір толық, айқын көрінетін сөздің функционалдық стилін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Әртүрлі етпейтін қарым-қатынас ортасында біркелкі қызмет кез келген тілдік бірлік әркелкі стиль 

құруға жағдай жасайды. Стильдің осы қасиетін, қабілетін ескермей, яғни сөз жүйелілігі ұғымынсыз тілдің қазіргі 

дамуы кезеңінде сөйлеудің функционалдық стильдерінің қалыптасуын түсіндіру мүмкін емес.  

Қорытынды. Қазіргі тілтанымның негізгі бағыттарының бірі тілдік құбылысты тек имманентті жүйе ішінде 

ғана емес, әлеуметтік ортада қолданылатын қарым-қатынас құралы ретінде қарастыру болып табылады. Осыған 

байланысты соңғы жылдары тілді антропоцентристік, социолингвистикалық, прагматикалық, когнитивтік, 

психолингвистикалық т.б. жақтардан кешенді, көпдеңгейлі сипатты зерттеу жан-жақты жүргізіле бастады. Бұл 

зерттеулердің негізінде тілдің жалпы, универсалды қасиеті болып табылатын және оның дамуының, жетілуінің 

жолдары ретінде көрінетін өзгермелілігі (варианттылығы) жатыр. Осыған орай кейінгі жылдардағы зерттеу 

жұмыстарында қарым-қатынастағы сөздің қолданыс механизміне, оның қарым-қатынас шарты мен мақсатына, 

адресат пен адресант тұлғаларына сай берілу жолдары сөз мәдениеті аспектісінде тұтас қарастырылып келеді (Т.А. 

ван Дейк, Р.Картер, А.Годдард, В.В.Виноградов, М.Гальперин, Е.С.Кубрякова, Н.Д.Арутюнова, Ю.С.Степанов, 

В.О.Красик, А.Н.Васильева, А.Г.Курочкина, М.Л.Макаров, Р.Сыздықова, Н.Уәли, З.Ерназарова, Қ.Есенова, 

К.Қ.Садирова, Ш.А.Нұрмышева, Г.Г.Бүркітбаева, т.б.).  

Осы уақытқа дейін құрылымдық және қолданымдық бағыттарда қарастырылып келген лингвостилистика пәні 

әдеби тілдегі функционалды стильдер жүйесін айқындау, олардың тілдік және сөздік (речевой) белгілерін ажырату, 

стилистикалық норма, стилистикалық қор, т.б. мәселелер шешімін айқындаумен шектеліп келді. Ал белгілі бір 

этномәдени қоғамдастықтағы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, жинақталып отыратын білім, тәжірибе, ойлаудағы 

стереотиптер, этномәдени сананың дискурстық формада ұйымдасқан контекстері лингвостилистика аясында сөз 

болмады. Дискурстық түзілім ақиқат дүние бейнесінің белгілі бір үзігін қайта жаңғырта отырып, моделін жасай 

отырып, қайталама, жанама түрдегі, қосалқы түрдегі номинацияның таңбасын тудыратыны белгілі. Соған орай тілдік 

білімнің табиғатын; тілдік таңба арқылы берілген өзге де білімнің түрлері мен типтерін анықтай отырып, тілдік 

таңбаның игерілуі мен қолданылуын; тілдік таңбалардың пайда болуы мен дамуын; тілдік таңба мен мәдени 

реалийлердің арақатысы, т.б. анықтау мәселелері тіл және сөз стилистикасының когнитивтік аспектілерін 

айқындауды міндеттейді.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ С ИМПЛИЦИТНО ВЫРАЖЕННОЙ ЛИШИТЕЛЬНОЙ 

СЕМАНТИКОЙ 

 

Аннотация 

Сфера экономики является одной из динамичных сфер жизни. Привлечение фактических данных в виде 

устойчивых сочетаний позволяет выявить основные принципы дискурса и таким образом доказать дискурсность 

анализируемых текстов. С опорой на научную методологию среди основных принципов выделяется историчность, 

субъективность, диалогичность, парафразовость, лингвокультуральность дискурса. Собранный материал 

свидетельствует о том, что формирование обозначенных выше содержательных блоков осуществляется за счет 

целого комплекса значимых языковых средств разных уровней языковой системы, от сочетания лексем до сложных 

синтаксических целых. Семантически в них доминируют иные семы. Однако дискурсивные составляющие, в 

частности фоновые знания, контекстные условия, позволяют им участвовать в передаче значения лишения и в целом 

формировать категорию лишительности. Думается, именно это позволяет данным языковым единицам 

структурировать практически все содержательные блоки, используемые в газетном экономическом дискурсе с 

разной степенью частоты. В статье тщательно проанализирована структура устойчивых сочетаний, представлен их 

семантический и стилистический анализ. Важным является тот факт, что в связи с принципом диалогичности 

затрагивается проблема адекватного восприятия читателем экономического дискурса, содержащего специальные 

терминосочетания. На представленном материале совершенно справедливо обосновано несостоятельность 

подобного употребления в газетах, предназначенных для массового читателя.  

Ключевые слова: Категория лишительности, вербализация, устойчивые сочетания, лишительная семантика, 

экономический дискурс 
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FUNCTIONING OF CONSTRUCTIONS WITH IMPLICITLY EXPRESSED DEPRIVAL SEMANTICS 

 

Abstract 

The sphere of economy is one of the dynamic spheres of life. Social prosperity depends much on economic situation. 

And the level of deprivation plays here not the least role. Not accidentally as factual material there were chosen texts from 

newspapers on economic subject-matter of the Republic of Kazakhstan. The author made an attempt to investigate the 

complex of language units: set expressions with the deprivative semantics in economic discourse. Besides, the attention was 

paid also to set expressions of contiguous semantics: non-possession, particular negation. Thus, material chosen for analysis is 

more vast from the semantic point of view than deprivative semantics. The collected material indicates that the formation of 

the above content blocks is carried out at the expense of a whole complex of significant linguistic means of different levels of 

the language system, from a combination of lexemes to complex syntactic wholes. Semantically, they are dominated by other 

semes. However, discursive components, in particular background knowledge, contextual conditions, allow them to 

participate in the transmission of the meaning of deprivation and, in general, to form the category of redundancy. It seems that 

this is what allows these linguistic units to structure practically all the content blocks used in newspaper economic discourse 

with varying degrees of frequency. 

Keywords: The category of deprivation, verbalization, stable combinations, redundant semantics, economic discourse 
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АЙҚЫН АНЫҚТАЛҒАН ЖОЮ СЕМАНТИКАСЫ БАР ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ 

 

Аңдатпа 

Экономика саласы өмірдің қарқынды саласының бірі болып табылады. Адамзаттың саулығы көбінесе 

экономика саласының жағдайына байланысты болады. Жою/азайту деңгейі мұнда маңызды рөл атқарады. 

Мақаланың фактілік материалдары ретінде Қазақстан Республикасының экономикалық тақырыптағы газеттері 

мәтіндерінің таңдалынуы кездейсоқ емес. Мақала авторы экономикалық дискурстағы жою/азайту мағынасымен 

тұрақты тіркестердің тілдік бірліктерінің кешенін зерттеуге талпынған. Сондай-ақ шектес мағынадағы тұрақты 

тіркестерге көңіл бөлінген: иеленбеген жеке терістеу. Сонымен мағыналық көзқарас тұрғысынан алғанда, талдауға 

таңдалынып алынған материал үшін жою/азайту мағына неғұрлым кеңірек болып табылады. Жиналған материал 

жоғарыда аталған мазмұн блоктарын қалыптастыру лексемалардың тіркесімінен күрделі синтаксистік тұтастыққа 

дейінгі тілдік жүйенің әр түрлі деңгейіндегі маңызды лингвистикалық құралдардың тұтас кешені есебінен жүзеге 

асырылатындығын көрсетеді. Мағыналық жағынан оларда басқа сметтер басым. Алайда, дискурсивті компоненттер, 

атап айтқанда фондық білім, контексттік жағдайлар, оларға айыру мағынасын беруге қатысуға және жалпы, 

артықтық категориясын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл лингвистикалық бірліктерге әр түрлі жиіліктегі 

экономикалық дискурста қолданылатын барлық мазмұндық блоктарды құрылымдауға мүмкіндік бередi. 

Түйін сөздер: Айыру категориясы, вербализация, тұрақты тіркесімдер, артық семантика, экономикалық 

дискурс 

 

Введение. На основе собранного материала выявлено два основных способа имплицитной передачи 

лишительной семантики: 1) описательным путем; 2) путем использования устойчивых сочетаний. [1, 121] Помимо 

эксплицитно выраженного действия лишения, передаваемого глаголом лишить и его синонимическим рядом, в 

экономическом дискурсе казахстанских газет отмечается имплицитно выраженная лишительная семантика. Это 

обусловливается спецификой публицистического стиля в целом и относящегося к нему газетного текста. Базовая 

семантическая структура категории лишительности вытекает в этом случае из контекста. 

Газетный текст, как составляющий компонент публицистического стиля, отличается эксперессивной 

окрашенностью. Это и позволяет передать в газетном экономическом дискурсе лишительную семантику вне 

использования глагола лишить и его синонимического ряда. Средствами выражения ее становятся словосочетания и 

разного рода лексические единицы, семантический анализ которых позволяет выделить семы, соответствующие 

базовой структуре лишительной семантики. Это свидетельствует о том, что лишительная семантика в газетном 

экономическом дискурсе выражается также имплицитным способом.  

Методика. Собранный материал свидетельствует о том, что формирование обозначенных выше 

содержательных блоков осуществляется за счет целого комплекса значимых языковых средств разных уровней 

языковой системы, от сочетания лексем до сложных синтаксических целых. Семантически в них доминируют иные 

семы. Однако дискурсивные составляющие, в частности фоновые знания, контекстные условия, позволяют им 

участвовать в передаче значения лишения и в целом формировать категорию лишительности. Думается, именно это 

позволяет данным языковым единицам структурировать практически все содержательные блоки, используемые в 

газетном экономическом дискурсе с разной степенью частоты.   

Согласно исследованному материалу, имплицированными языковыми единицами могут выступать отдельные 

лексемы. Способ их экспликации разработан Н.Ж. Шаймерденовой [2,203]. К словесному типу таких употреблений 

относятся лексемы убивать, выбросить. Очевидно, что в основных своих значениях представленные глагольные 

лексемы не содержат действие лишение. Вместе с тем сема лишения отмечается в семантике глагола убивать 

(лишать человека/живое существо жизни). Особенно ярко данная сема выявляется при употреблении этого глагола в 

переносном значении, в частности в значении ’лишать желания’, например: (об отдыхе на Алаколе) Но прилагаемый 

к этому великолепию прямо-таки пещерный сервис желание повторить этот отдых убивает напрочь. Глагол 

выбросить используется в устойчивом сочетании выбросить на ветер, что также вдумчивым читателем 

воспринимается как напрасно ’лишить государство огромных сумм’: Велик риск выбросить огромные суммы просто 

на ветер.  

Обсуждения. В экономическом дискурсе казахстанских русскоязычных газет имплицитно передает семантику 

действия лишения также глагол устранить. Анализ высказываний с данным глаголом и его образованиями позволяет 

утверждать, что он содержит в своей семантике сему ’изъятие определенных неполадок’. В данном случае речь идет 

о так называемом двойном отрицании, являющемся специфической принадлежностью современного русского языка. 

В отличие от представленных выше языковых единиц со значением лишительности, имеющих негативную 

коннотацию, глагол устранить и его формо-словообразующие компоненты наделены положительной коннотацией. 

При этом категориальная ситуация, которой он функционирует, ограничена его связью со словом каритивной 

семантики, чаще всего существительным с приставкой не-, например: все оплошности и недоделки строителей, 
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которые допустили при ремонте домов в прошлом году, будут устранены в этом году за счет подрядчиков; 

Дополнительных денег за устранение недоработок строителей с жильцов домов взиматься не будет.  Как видно из 

приведённых примеров, особого рассмотрения заслуживают глаголы взимать, взиматься и их синонимы взять, брать, 

а также соответствующие отглагольные образования, которые, однако, находятся за пределами категории 

лишительности.  

а) Содержательный блок, соотносимый с действиями госорганов 

В экономическом дискурсе содержательного блока, связанного с действиями госорганов, в качестве вербально 

выраженного каузатора может выступать обобщенное название государственного органа. Это относится к 

высказываниям, излагающим лишение общегосударственного масштаба. В ряде случаев экономика при этом 

представлена в неразрывной связи с политикой.  

Содержательными маркерами в них выступают сочетания вытеснять в нелегальную плоскость, повлечь утрату, 

потерять лидерство, слова бизнес, суверинетет и др. Формальными маркерами являются конструкции, содержащие 

вербально выраженного каузатора, следовательно представляющие собой простые либо осложненные предложения. 

Например: (об Украине) введение единой валюты, по мнению экспертов, неизбежно влечет утрату (= лишает) части 

суверенитета. В России, в отличие от Казахстана, налоговая система не позволяет развиваться бизнесу, практически 

вытесняя его в нелегальную плоскость (= ’налоговая система лишает бизнес легальной плоскости’). [Казахстан 

является мировым лидером по экспорту муки, однако развитие мукомольных производств в традиционных странах-

импортерах, таких как Азербайджан и Египет, может привести к потере (лишить) лидерства. 

Целый пласт высказываний лишительной семантики в газетном экономическом дискурсе рассматриваемого 

содержательного блока составляют конструкции, в которых излагаются факты лишения денежных средств и разного 

рода доходов. Наблюдения показывают, что в данных высказываниях четко обозначается каузатор в тех случаях, 

если это связано с лишением общегосударственного масштаба.  

При этом важно подчеркнуть, что в качестве каузатора, как правило, выступает не какое-то официальное лицо 

из аппарата госслужащих, а создаваемые ими документы.  

Содержательные маркеры представлены глаголами разорить, терять, потерять, устойчивыми сочетаниями 

нести потери, стать убыточным, например: … эксперимент с новыми лампочками стал для них убыточным (’лишил 

их дохода’), (о репрессиях за экономические преступления). Экономика несет заметные потери (’лишается 

прибыли’), в том числе из-за «временного выбытия» трудоспособного населения, которое приходится содержать за 

счет бюджета, (об ограничении торговли сигаретами).  

В Ассоциации торговых предприятий считают, что этот законопроект разорит тысячи мелких торговцев 

(’лишит дохода’). …транзит нефти через Казахстан в Китай сопряжен с серьезными издержками для «Транснефти». 

Мы теряли выручку (’лишались прибыли’).  

При изложении отношений между государственными структурами и народом, согласно полученным данным, 

дискурсивная ситуация, как правило, раскрывает негативную сторону этих отношений. В частности, 

распространенной является лишительная семантика, связанная с таким этическим параметром, как доверие. 

Лишение доверия граждан к правящим кругам выражается благодаря использованию устойчивых сочетаний, 

включающих глаголы и существительное доверие/недоверие, а именно: подрывать доверие, порождать недоверие, 

что синонимично глаголу недоверять, а также словосочетанию лишать доверия. Приведем следующие примеры 

подобного употребления: Девальвация подрывает доверие к системе национальной валюты – тенге (о коммунальных 

услугах) Бесконечные поборы с населения порождают у народа недоверие к правящим структурам. (’лишают 

доверия’) (О Республике Казахстан) Третья за последние пятнадцать лет девальвация окончательно подрывает 

доверие к тенге и правительству. С целью выразить эмоциональное состояние людей как абсолютную степень 

недоверия в единичном случае используется даже устойчивое окказиональное сочетание подрубать доверие: ...обвал 

тенге в 2009-м и нынешний буквально подрубил это доверие [3,57].  

Контекстуальный и семантический анализ дискурсивных ситуаций свидетельствует также о присутствии семы 

лишения в глаголах потерять, утратить и в соответствующих им отглагольного существительных. Так, базовая 

семантическая структура категории лишительности обнаруживается в следующих фрагментах дискурсивных 

ситуаций: Я думаю, что будет иметь место медленная конвергенция цен на энергию. Так что имеющееся сейчас 

преимущество некоторых стран по газу с течением времени будет утрачено....большинство казахстанцев не согласны 

на введение единой валюты в рамках Таможенного союза, так как это грозит частичной потерей суверенитета.  

Как видим, экономический процесс во втором высказывании влечет за собой негативный с точки зрения народа 

политический процесс. Это еще раз подтверждает взаимосвязь политики с экономикой. 

Публицистический стиль газетного текста обусловливает метафоризацию используемых конструкций. Это 

отражается также на высказываниях, формирующих дискурсивные практики, включающие действие лишения. 

Представляя собой языковой маркиратор содержательного блока, связанного с действием государственных органов, 

метафора в имплицитной форме излагает негативные действия, порождающие лишение.  

Наиболее отчетливо при этом отмечается оппозиция «они – мы», где они – правящие круги общества, мы – 

простые граждане страны. Такого рода дискурсивные практики носят эмоциональный характер, выраженный в виде 

негодования со стороны компонента оппозиции «мы».  

Результат. Приведем следующий иллюстративный материал: Ситуация, когда последние тенге простых 

граждан фактически уходят в карманы долларовых миллиардеров от власти, приобрела характер порочного круга. 
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[4, 401]; (о воровском принципе распределения бюджетных денег) Вот так и уходят наши деньги, которые мы с вами 

в невероятно сложных условиях зарабатываем и честно отдаем государству...  

Следует отметить, что такого рода дискурсивные практики обнаруживаются в газетах, представляющих собой 

средства массовой информации оппозиционно настроенных организаций. В первом из представленных 

высказываний четко обнаруживается каузатор действия лишения х, вербализованный в виде словосочетания 

долларовые миллиардеры от власти; субъект действия лишения y, выраженный словосочетанием простые граждане; 

и объект действия z, обозначенный словосочетанием последние тенге.  

При этом самое негативное действие излагается путем использования метафоры уходят в карманы, в 

переносном значении фактически выражающей процесс действия по глаголу лишаться (’долларовые миллиардеры 

от власти лишают людей последних тенге’). Во втором из приведенных высказываний каузатор не вербализуется, а 

лишь подразумевается. Вместе с тем в нем наиболее четко прослеживается оппозиция «они – мы», благодаря 

изложению говорящим дискурсивной ситуации от имени всего народа. С этой целью используются словосочетание 

мы с вами, притяжательное местоимение наш. 

Метафорическая передача лишительной семантики действия осуществляется в журналистской практике с 

целью создания негативного образа одного из элементов экономики. Собранный материал показывает, что в этом 

случае используется глагол съедать в значении ’потерять, лишиться’ либо образованные от него действительные 

причастия в полной форме и страдательные причастия в кратной форме.  

Привлечь внимание читателя позволяет графическая выраженность отдельных фрагментов дискурса. Так, в 

наших материалах отмечается использование кавычек с целью утверждения переносного значения использования 

данного глагола, например: (О Египте) Государство намерено сократить многочисленные субсидии, ежегодно 

«съедающие» около 20% госрасходов. Поскольку на рынке все уже дорожает, то реальная экономика монополистов 

просядет. Все инвестиционные надбавки, которые они себе когда-то выбили, будут «съедены» инфляцией.  

Анализ представленного фрагмента дискурса позволяет заключить, что в нем имплицитно передается действие 

с лишительной семантикой. Осуществляемая на основе пропозиции его трансформация позволяет получить 

следующую конструкцию: Инфляция лишит монополистов инвестиционных надбавок. Нетрудно заметить, что 

трансформируемая конструкция в полной мере соответствует базовой семантической структуре категории 

лишительности. 

Действие лишения в анализируемой дискурсивной практике может изображаться как результат другого, как 

правило, негативного действия, выражаемого глаголами разграбить, похитить, например: (о городах Фукусимы) 

Многие дома разграбили, сейчас они начинают гнить и разваливаться (’лишили имущества’); (о бирже «FOREX») ... 

не предпринято всех возможных и необходимых средст для розыска сотен миллионов тенге, похищенных 

мошенниками у граждан. (’граждан лишили денежных средств’) . 

Симптоматично, что на этом фоне его семья после скандального провала сделки с «Полюсом» попыталась 

открыть в Казахстане «Кредит Алтын Банк», но опять же не выполнила обязательства перед надзорными органами, 

из-за чего лицензия на него была отозвана. (’невыполнение обязательств лишило семью лицензии’)  

б) Содержательные блок, соотносимый с утратой рабочего места 

Значительную часть высказываний с имплицитно выраженной лишительной семантикой в экономическом 

дискурсе составляют высказывания, передающие лишения, связанные с работой. Иными словами, 

актуализированным является содержательный блок, связанный с утратой места работы. Среди выражающих этот 

содержательный блок высказываний отмечаются как конструкции, в которых каузатор действия лишения 

вербализуется, так и такие, в которых отсутствует вербальное воплощение каузатора. Причем последние 

превалируют в количественном отношении.  

Думается, это обусловлено тем, что адресанту, автору дискурса, важно изложить сам факт лишения работы, 

обозначив субъекта лишения. 

в) Содержательный блок, соотносимый с бытовыми проблемами 

Данный содержательный блок, связанный с материальными лишениями бытового характера, также способен 
формироваться за счет импликации лишительной семантики, например. Если в среднестатистической квартире 
сегодня 2 телевизора, компьютер, микроволновая печь, DVD-проигрыватель и несколько включенных в розетку 

зарядных устройств, то только на этом семья теряет до 1,5 тыс. тенге. Сколько денег теряет каждая семья, оставляя 
электроприборы в режиме ожидания! Как видим, если в приведенных высказываниях, включенных в 
рассматриваемую дискурсивную практику, действие лишения выражается за счет глагола терять, то каузатор 
представлен в них достаточно специфически.  

Особенностью выражения каузатора является описание иных, не обоснованных с точки зрения нормальной 
логики, действий, субъектом которых является тот самый субъект, на который направлено действие лишения. Таким 

образом, каузатор и субъект совпадают в одном лице. Формирование данной дискурсивной практики в 
экономическом газетном дискурсе основано на наблюдаемой журналистами порочной практике поведения 
отдельных граждан. Она направлена на изменение их поведения, что возможно благодаря воздействующей силе 
дискурса. 

в) Содержательный блок, связанный с законодательными нарушениями на разных уровнях, также представлен 
достаточным количеством примеров, в которых лишительная семантика выражена имплицитно. В частности, она 

отмечается в высказываниях, излагающих ситуации сокрытия реальных доходов разного рода фирмами и, как 
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следствие, недопоставками денег в бюджет страны. Такие ситуации, следовательно, раскрывают лишение денежных 
средств государственного бюджета. В дискурсивных практиках они могут передаваться путем использования 
глаголов недоплатить, растратить, и соответствующих отглагольных существительных: ...в процессе этих закупок 
происходит растрата средств из городского казны... (’закупки лишают город казну определенных средств’).  

В конце 2013 года налоговыми органами были выявлены ряд компаний – «Гамма», «Вершина», «Энергетика» и 
еще семь фирм, которые недоплатили в бюджет более миллиарда тенге. (’лишили бюджет более миллиарда тенге’). 
Заметим, что субъект лишения, выраженный в первом из приведенных высказываний существительным казна, а во 
втором – бюджет, метонимически представляет собой граждан страны, которых разного рода фирмы лишают 
денежных средств. Ведь именно от состояния бюджета зависит доход населения. 

К содержательному блоку, связанному с законодательными нарушениями, относятся фрагменты 

экономического дискурса, действия лишения которых осуществляется вследствие нарушений бытового плана. В 
частности, они связаны с лишением обычных граждан электричества из-за неуплаты за него. В этом случае 
непосредственным каузатором являются органы управления. Опосредованно в качестве каузатора, то есть 
побудителя к действию лишения, относятся сами люди.  

Таким образом, формируется дискурсивная практика, содержательными маркерами которой выступают 
глаголы обесточить, отрезать, отключить, а также существительные дом, особняк, квартира, электричество, 

энергетики, простые люди: В ходе рейда по Усть-Каменогорску сотрудники компании обесточили несколько 
особняков, чьи пороги с просьбами оплатить по счетам обивали по несколько раз. Энергетики отрезают от 
электричества людей, регулярно забывающих оплачивать счета. А в феврале этого года нам воду отключили за 
самовольное подключение и неуплату поставщика за услугу. (’лишили воды’) , (о неплательщиках) ... в поселке 
имени Куленова есть несколько домов, которые мы отключили от электричества.  

В восточном Казахстане началась жесткая борьба с неплательщиками. Должники за электроэнергию вскоре 

останутся отрезанными от этого блага цивилизации. (’лишатся этого блага цивилизации’).  
Лишительная семантика в рассматриваемом содержательном блоке имплицируется в высказываниях, 

излагающих разного рода негативные действия как результат их последствия. Это наблюдается в частности, в 
дискурсивных практиках бытового характера, например: (о мошеннических действиях ТОО «КазАгро Холдинг») 
...жители ЖК «Махаббат» в количестве 49 семей должны покинуть свои квартиры... 

 Данное высказывание в эксплицитной форме выражает императивную семантику посредством предикативного 

прилагательного должны и связанное с данной модальностью негативное действие покинуть по отношению к 
жилью. В то же время за ним скрывается смысл, связанный с действием лишения, поскольку представленное 
высказывание трансформируется в следующее: ...жители ЖК «Махаббат» в количестве 49 семей лишатся своих 
квартир. При трансформации очевидна взаимосвязь императивной семантики долженствования с футуральной 
семантикой. 

г) Содержательные блок, соотносимый с состоянием окружающей среды 

Имплицитные явления наблюдаются в дискурсивных практиках, связанных с т.н. «зеленой» экономикой. 
Согласно используемой методике исследования фактического материал, данные дискурсивные практики формируют 
содержательный блок, связанный с состоянием окружающей среды. 

 Как правило, в них излагаются проблемы, проявление которых в газетных материалах обозначаются понятием 
«коричневая» экономика». В дискурсивных практиках газет экономического содержания оно манифестируется в 
виде референта с отрицательной коннотацией «коричневая» экономика, противопоставленному референту с 

положительной коннотацией «зеленая» экономика [5,6 ]. 
Данные референты составляют содержательные маркеры рассматриваемого блока, наряду со словами деревья, 

посадка, вырубка, сквер, парк, экология, словосочетаниями окружающая среда, чистый воздух, загрязненный воздух 
и подобные. Так, вырубка деревьев влечет за собой одновременно и действие лишения, поскольку она лишает людей 
чистого воздуха. Это отчетливо просматривается в следующих дискурсивных практиках: (О Душанбе) По 
завершении строительства власти очистили центральный парк от многих величественных старых деревьев... 

(’лишили парк деревьев’) [4, 300]; Многие жители Душанбе очень болезненно воспринимают массовую вырубку 
чинар, украшающих центральные бульвары города (’город лишают деревьев’).  

Заключение. Представленные фрагменты дискурсов проецируют на социальные проблемы, несомненно, 

волнующие человека, что обусловливает реализацию принципа диалогичности дискурса. А это обеспечивает 

ожидаемый перлокутивный эффект формируемых данные дискурсы высказываний.  

В таком же контексте, думается, высока степень воздействующей силы дискурса, в котором в свете «зеленой» 

экономики раскрываются проблемы экологического состояния окружающей среды. В частности, это касается 

строительства лыжного курорта на Кок Джайлау, которое, по мнению многих экологов, лишит жителей Алматы 

чистого воздуха: (о Кок Джайлау 60-х годов) Во-первых, вытоптанная земля там, в загонах, где ночевали животные... 

Это были тысячи голов скота, и все они были там сосредоточены. Таким образом, по большей части еще в те далекие 

времена вся экология там была уже уничтожена [7,459].  

Последний фрагмент данного дискурса очевидным образом трансформируется во фразу, включающую глагол 

лишить: ’в те далекие времена данная территория была лишена соответствующей экологии'. 
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Аннотация 

Актуальность исследования определяется необходимостью совершенствования экономической грамотности 

населения, экономических коммуникаций, следовательно изучения специфики дискурсивных практик, 

зафиксированных в экономическом медиатексте. Это позволит сформировать полноценные аксиологические 

ориентиры в экономической сфере в целом, в том числе в аспекте процесса лишительности, и на основе этого 

сформировать фрагмент ценностной картины мира. Она, несомненно, сможет повлиять на материальное 

благосостояние как отдельного человека, так и всего социума в целом.  

Поскольку лишительная семантика в своей основе содержит отрицательную коннотацию, а читатель, 

воспринимая излагаемое экономическое событие, вводит его в определенный социальный контекст, необходимым 

представляется исследование восприятия читательской аудиторией высказываний с лишительной семантикой. Это 

может способствовать совершенствованию употребляемых содержательных и формальных средств, а также приемов 

изложения экономической информации в газетах. 

Ключевые слова: категория лишительности, вербализация, устойчивые сочетания, лишительная семантика, 

экономический дискурс 
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PRESENTATION OF SEMANTIC CATEGORIES OF EXCLUSIVITY IN ECONOMIC DISCOURSE 

 

Abstract 

The relevance of the research is determined by the need to improve the economic literacy of the population, economic 

communications, and therefore study the specifics of discursive practices recorded in the economic media text. This will allow 

us to form full-fledged axiological guidelines in the economic sphere as a whole, including in the aspect of the process of 

deprivation, and on this basis form a fragment of the value picture of the world. It will undoubtedly be able to affect the 

material well-being of both the individual and the entire society as a whole. 

Since superfluous semantics basically contains a negative connotation, and the reader, perceiving the economic event 

described, introduces it into a certain social context, it is necessary to study the reader's perception of statements with 

superfluous semantics. This can help to improve the content and formal means used, as well as the methods of presenting 

economic information in Newspapers. 

Keyword: category of exclusivity, verbalization, stable combinations, exclusivity semantics, economic discourse 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДИСКУРСТА АЙЫРЫҚТЫЛЫҚТЫҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАРЫН 

ҰСЫНУ 
Аңдатпа 

Зерттеудің өзектілігі халықтың экономикалық сауаттылығын, экономикалық коммуникацияны жақсарту 

қажеттілігімен анықталады, сондықтан экономикалық медиатексте жазылған дискурсивті тәжірибелердің 

ерекшеліктерін зерттеу. Бұл тұтастай алғанда экономикалық салада, оның ішінде айыру процесі аспектісінде толық 

аксиологиялық бағдарларды қалыптастыруға және осының негізінде әлемнің құндылық бейнесінің үзіндісін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл, әрине, жеке адамның да, бүкіл қоғамның материалдық әл-ауқатына әсер етуі 

мүмкін. 

Артық семантика негізінен теріс коннотацияны қамтитындықтан және ұсынылған экономикалық оқиғаны 

қабылдаған оқырман оны белгілі бір әлеуметтік контекстке енгізетіндіктен, оқырман аудиториясының артық 

семантикасы бар мәлімдемелерді қабылдауын зерттеу қажет. Бұл пайдаланылған мазмұнды және ресми құралдарды, 

сондай-ақ газеттерде экономикалық ақпаратты ұсыну әдістерін жетілдіруге ықпал етуі мүмкін. 

Түйін сөздер: айыру категориясы, вербализация, тұрақты тіркесімдер, артық семантика, экономикалық дискурс 

 

Введение. В Лингвистическом энциклопедическом словаре посессивность определяется как «одна из 

универсальных понятийных категорий языка, основное значение которой – определение названия объекта через его 

отношение к некоторому лицу или предмету (относительная номинация).» [1, 388] Ученые единодушны в том, что 

базовой основой посессивной конструкции являются глаголы иметь, обладать. Исследуя план содержания и план 

выражения категории посессивности, польский ученый А. Киклевич указывает, что содержательно данная категория 

представлена высказываниями с предикатами наличествования типа У Ивана есть своя машина. В то же время 

основным средством выражения посессивности, согласно ученому, являются притяжательные местоимения, которые 

интерпретируются им как маркер посессивности. Отсутствие маркера свидетельствует о принадлежности предмета 

подлежащему [2, 198]. 

Методика. Учитывая сказанное, а также то обстоятельство, что помимо эксплицитного выражения 

посессивной семантики возможна ее имплицитная передача в высказывании, базовую структуру посессивности 

представим в виде следующей схемы:  

 

’x обладает z-ом’, где 

х – субъект обладания, наличествования, z – объект обладания. 

 

Представленная схема показывает, что семантика категории посессивности основана на предикате обладания. 

Не случайно, как подчеркивает А. Киклевич, притяжательные местоимения и прилагательные типа папин 

«непосредственно не выражают притяжательности» [2, 209]. Ее выражает прежде всего предикат обладания. 

По результатам исследований, представленных в Лингвистическом энциклопедическом словаре, посессивность 

сопряжена с иными семантическими категориями: детерминацией, предикативностью, атрибутивностью, 

локативностью и семантической релятивностью [3, 348]. Как видим, среди обозначенных категорий не отведено 

место даже категориям каритивности, невладения, последнюю из которых, на наш взгляд, можно интерпретировать 

в качестве оппозиционной составляющей категории посессивности.  

Рассматривая в обозначенном ракурсе лишительность, подчеркнем, что ее семантическая структура основана 

на противоположном по семантике предикате – предикате лишения. Приведем следующий пример с предикатом 

лишить: Начальник лишил сотрудников премии, который позволяет представить базовую семантическую структуру 

категории лишительности следующим образом: 

 

’x лишает y-а z-а’, где 

 

x – субъект действия лишения, y – прямой объект, на который направлено действие, z – косвенный объект, 

связанный с действием лишения. 

Если сопоставить базовые семантические структуры посессивности и лишительности, то станет очевидным, что 

вторая из них выражает не просто необладание некоторым объектом, а передает каузацию необладания, а именно: 

предикат лишать вписывается в следующую структуру: 

 

’х обусловливает то, что y не имеет z-а.’ 

 

Не случайно использование в ряде высказываний с данной семантикой причинных предлогов, например: Из-за 

вас мы лишились премии, где х – вас, у – мы, премии – z, а лишились – Р. 
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Наличие в семантической структуре лишительности семы ’необладание’, то есть отрицание наличия, 

обусловливает ее сопряженность с категорией каритивности – отрицания. 

Выводы и обсуждения. В связи с этим в большинстве исследований, посвященных лишительной семантике, 

категория лишительности отождествляется с категорией каритивности. Особенно значимо, что отождествление 

категорий каритивности и лишительности находим в работе Вяч.Вс. Иванова, заглавие статьи которого звучит: 

Типология лишительности (каритивности). В сущности, учеными поставлен знак равенства между тремя 

различными понятиями, хотя и содержащими общие семантические признаки: 

1) невладение, необладание; 

2) лишительность; 

3) каритивность. 

Вместе с тем углубленный анализ высказываний с лишительной семантикой, используемых, в частности, в 

экономическом дискурсе, обнаруживает различие этих категорий. Первая из них – необладание – имеет 

семантическую соотнесенность с категорией посессивности, следовательно, ее следует описывать в тех же терминах, 

что и данную категорию.  

Вторая – лишительность – заключает в себе, как подчеркивалось выше, в качестве облигаторного признака 

семантику каузирования. Причем на это указывает и сам термин «лишительность»: ’кто-то каузировал, что кто-то 

другой не владеет чем-то’ или ’что-то, какое-то событие каузировало, что кто-то не владеет чем-то’. Так, в слове 

безволосый, на наш взгляд, некорректно усматривать лишительность, поскольку здесь нет каузирования: безволосый 

означает не более как ’не имеющий волос’. Подобным же образом семантика лишительности может отсутствовать в 

предложении, которое содержит глагол лишить или элементы его парадигмы (краткое причастие): Он лишен чувства 

юмора. В данном случае не имеется в виду, что его кто-то лишил чувства юмора. И это просматривается со всей 

очевидностью, несмотря на употребленную в приведенном предложении форму страдательного причастия глагола 

лишить.  

Третья из обозначенных категорий – каритивность, – понимаемая как отсутствие, не означает, однако, 

необладание, так как здесь пересекаются две разные семантики: посессивная и экзистенциональная. Например, в 

предложении Петя отсутствует на занятиях не выражается значение ’кто-то не обладает чем-то’, а означает ’не-

присутствие’, то есть Петя не находится в том месте, где проходят занятия. В связи со сказанным позволим себе не 

согласиться с Вяч.Вс. Ивановым относительно того, что слово холостой содержит семантику лишительности, 

поскольку это слово означает социальный статус человека, не вступившего в брак, следовательно, не имеющего 

жену. Иными словами, отнюдь не имеется в виду, что человека некто лишил жены. Это свидетельствует о 

принадлежности данного слова в содержательном плане к каритивной семантике. Сравним значение отсутствие, но 

не лишение в следующих предложениях: Сегодня проблема молодежной безработицы - бич западной экономики. 

Зачастую в крупных частных компаниях возникает недопонимание между собственником и управленцем.Как 

видим, в представленных предложениях передается каритивная семантика, факт отсутствия работы (в первом 

примере) понимания (во втором примере). Значимым при этом является тот момент, что нет каузативного субъекта, 

который бы воздействовал на другого субъекта и привел к этому отсутствию. 

Показательными в этом смысле являются глагол отсутствовать и его отглагольное образование: Корень зла – в 

отсутствии регулирования на энергоносители... (о ценах) ...с точки зрения провайдера аэронавигационного 

обслуживания, основания отсутствуют; (о Гани Касымове) Он заявил, что в бюджетной сфере республики «сейчас 

полный беспредел, бесхозяйственность и, самое главное, отсутствие государственной дисциплины, а также 

бесконтрольность правительства за использованием народных средств . 

Итак, существенным фактором разграничения выше обозначенных категорий является: наличие скрытой или 

явной каузации в высказываниях с лишительной семантикой как облигаторного признака. Следовательно, 

эффективно анализировать фактический материал исследования по категории лишительности с учетом данного 

признака.  

Категория каузативности, следовательно, является сопряженной категории лишительности. В работах, 

описывающих категорию каузативности, однако, данная проблема не обозначается [4;5]. 

С опорой на исследования Ш. Балли по фактору каузации Г.А. Золотова делит все глаголы на две группы:  

а) обычные глаголы, которые указывают, что действие совершает сам субъект; 

б) каузативные глаголы, которые обозначают, что субъект вызывает некое действие или состояние другого лица 

или предмета [6, 278]. Каузацию ученый связывает с разграничением субъектного и объектного инфинитива. В ее 

интепретации субъект действия отождествляется с каузатором. Она пишет: «Каузатор действия обычно представляет 

собой лицо, агенс, каузативное действие которого произвольно, целенаправленно». При этом ученый совершенно 

справедливо указывает на абстрактные понятия, которые также способны выступать в роли каузаторов: «Если же 

место каузатора занимают отвлеченные понятия, каузативная конструкция выступает в своей разновидности – 

непроизвольной каузации». В качестве иллюстративного материала для сравнения приводятся следующие 

высказывания: Хозяйка вынудила нас покинуть дом. – Недоброжелательство хозяйки вынудило нас покинуть дом. – 

Болезнь хозяйки вынудило нас покинуть дом [6, 284]. Таким образом, каузатор представляет собой имя с 

конкретным (хозяйка) либо отвлеченно-предметным значением (недоброжелательства, болезнь).  

Термин «субъект» в контексте каузации Г.А. Золотова применяет как к самому каузатору, то есть субъекту 
причины некоторого действия, так и к субъекту, на который это действие направлено [6, 285]. Не умаляя достоинств 
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данной интерпретации, ее обусловленности, мы в своем исследовании, с целью удобства изложения анализа, 
склонны условно разграничивать термины «каузатор» и «субъект». Первый из них применяется к субъкту, 
осуществляющему действие лишения, иными словами каузирующему данное действие, второй – к субъекту, на 
который действие лишения направлено, то есть к каузируемому данное действие. При этом мы учитываем тот 

момент, что действующий и каузируемый субъекты могут совпадать. В этом случае представляется целесообразным 
не отступать от общепринятого в лингвистической науке определения термина субъект.  

С точки зрения разделения процессов каузации на положительную и отрицательную, предлагаемого Г.А. 
Золотовой [6, с. 285], лишительная семантика в большей мере соотносима с отрицательной каузацией. Исключением 
могут служить лишь отдельные случаи в отношении этой семантики, о которых говорилось выше.  

Ю.Д. Апресян определяет каузацию в парадигмальном ряду следующих явлений: «Каузация – извлечение – 

ликвидация – удаление – обработка – деформация» [7, с. 205]. Приводимые ученым словосочетания имеют общую 
семантику ’ликвидировать этим способом’: вытирать глаза (пот), лечить больного, латать рубаху (дыру), править 
ошибки, разгладить платье (складки), штопать носки (дыру). В качестве характерного типа этой семантики 
выступают словосочетания с участием производных глаголов с приставкой за-: запаять чайник (дыру), зашить мешок 
(прореху) и т.д. [7, с 206-207]. Уже в представлениях номинативных единицах усматривается действие каузатора, 
который приводит к лишению предмета чего-то негативного. Данные номинализаторы трансформируются в 

высказывания следующей структуры: 
 

’х воздействует на у-а с целью ликвидации (лишения его) z-а’. 
  
Представленная схема подчеркивает различие между категориями лишительности и необладания, поскольку 

базовая семантическая структура последней имеет следующий вид: 

 
’x не обладает z-ом’, где 

х – субъект невладения, необладания, z – объект необладания. 
 
Не случайно, как подчеркивалось выше, за пределы лишительности нами выводятся лексемы слепой, глухой, 

холостой, поскольку в данном случае определение каузатора, даже имплицитно выраженного, не представляется 

возможным. 
Итак, существенным отличием категории лишительности и посессивности является наличие каузации в 

высказываниях, выражающих лишительную семантику. В этой связи следует говорить о большей тождественности 
как оппозиционных членов единой семантической категории посессивности и невладения, а также каритивности. 
Они совпадают по базовой семантической структуре с отсутствием каузатора. 

Поскольку каузатор производит действие лишения чего-либо некоего лица или предмета, то в семантической 

структуре высказывания он может быть представлен в виде лица либо в виде природного (часто стихийного) 
явления, например: Начальник лишил рабочих премии; Сильный ветер сдул с меня шляпу (лишил шляпы). В 
приведенных высказываниях каузатор и субъект действия выступают в одном лице.  

В ряде случаев каузатор и субъект действия равен субъекту лишения, например: Я забыла в машине перчатки, 
где Я – каузатор, который произвел действие, повлекшее лишение меня же перчаток. Подобная семантика 
усматривается в высказываниях типа Мы потеряли деньги. В обоих примерах отмечается ненамеренная каузация [8, 

с. 182]. 
Ключевым словом лишительной семантики является глагол лишить, с использованием которого базовую 

семантическую структуру категории лишительности схематически можно изобразить следующим образом:  
 

’х лишает у-а z-а’, 
 

где х – субъект действия лишать-1, у – субъект, на который направлено действие – 2; z – объект действия.  
Приведенная схема лишительной семантики в русском языке в полной мере соответствует предложению типа 

Работодатель лишил рабочих премии, где работодатель – исполнитель действия (субъект 1) лишить: х; рабочие – 
диспонент (прежний владелец), то есть субъект 2: у; премия – объек: z. Базовая семантическая структура категории 
лишительности свидетельствует о сопряженности данной категории с рядом других семантических категорий. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что основополагающим компонентом представленной семантической 

структуры является предикат со значением лишения. Противоположной лишительности является категория 
принадлежности, получившая терминологическое обозначение в виде семантической категории посессивности.  

 В лингвистической литературе категория посессивности определяется как понятийная, т.е. семантическая, 
категория, основное значение которой сводится к определению «название объекта через его отношение к 
некоторому лицу или предмету (относительная номинация)». В плане содержания и в плане выражения, согласно 
М.А. Журинской, посессивность сопряжена с целым рядом семантических категорий, главным образом с 

детерминацией, предикативностью, атрибутивностью, локативностью, а также, на основе наличия в семантической 
структуре слова релятивной семы, – с релятивностью. Ученый подчеркивает значимость ядерной семы 
посессивности – глаголов иметь, обладать [1, с.388]. На основе сказанного базовую семантическую структуру 
категории посессивности представим, в соответствии с вышепринятым обозначением, следующим образом: 
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’х имеет z-а ’. 

 

Отметим, что уже на основе сопоставления базовых семантических структур лишительности и посессивности, а 

также относительно сопряженности с другими семантическими категориями обнаруживаются определенные 

отличия между данными категориями. 

Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, «посессивность регулярно выражается 

лексическими, синтаксическими, морфологическими средствами, набор которых для каждого языка индивидуален» 

[3, с. 388]. Репрезентация посессивной семантики применительно к русскому языку подробно исследована А. 

Киклевичем. Ученый рассматривает конструкции посессивной семантики, которые включают притяжательные 

местоимения либо притяжательные прилагательные. В частности, анализируя местоимение свой с точки зрения 

эксплицитного либо имплицитного выражения посессивной семантики, маркера посессивности, он утверждает 

мысль о том, что притяжательные местоимения не выражают как таковые семантики посессивности, «а их 

квалификация как притяжательных обусловлена традицией, которая не соответствует объективной языковой 

реальности». Как отмечалось выше, согласно ученому, не выражают значение притяжательности прилагательные 

типа папин, поскольку сема ’предмет владения’ актуализируется в данном случае только при сочетании с 

существительным.   

Убедительной в этом контексте представляется трактовка ученым существительных типа деньги, ценные 

бумаги, облигация, пожитки, вещь, шляпа, ботинки как содержащих сему ’предмет владения’, следовательно 

имеющих в своей пресуппозиции отношение к посессивности [9, 209].   

Несоотносимость смежной семантики категорий лишительности и посессивности очевидна. Достаточно 

сравнить приведенное выше предложение Работодатель лишил рабочих премии с предложением Рабочие всегда 

имели премию. Второе из представленных предложений, скорее, соотносимо с каритивной семантикой как 

противоположной посессивной: ’Сейчас рабочие не имеют премии’ (общее отрицание), следовательно: ’Рабочие не 

всегда имели премии’ (частное отрицание каритивная семантика). 

Важно также проследить сопряженность категорий лишительности и поссесивности по отношению к другим 

семантическим категориям. На наш взгляд, в меньшей степени сопряженность обеих категорий обнаруживается по 

отношению к категории каритивности. Если частное отрицание в ряде своих проявлений способно соотноситься с 

категорией лишительности, то по отношению к категории посессивности такой способности не обнаруживается. 

Следует оговорить, что и далеко не всякая каритивная семантика трансформируется в лишительную. Так, с 

предложением Мы пошли в музей такая трансфомация невозможна вследствие наличия в семантической структуре 

предложения только одного субъекта действия. В предложениях типа Он рассказал эту историю не папе сема 

лишения заложена уже потому, что оно поддается следующей трансформации: Папа лишился этой истории.  

Если сопоставить вышеприведенную базовую семантическую структуру категории лишительности со 

следующей семантической структурой категории посессивности ’х имеет (принадлежит) z’, где х – субъект, z – 

объект принадлежности, то обнаруживается, что обе категории сопряжены с категориями субъктности и 

объектности.  

Заключение. Имплицитное выражение субъекта действия в экономическом газетном дискурсе 

обусловливается необходимостью сосредоточить внимание на проблеме, связанной с определенного рода 

лишениями. Приведем следующий пример: Жителей Казахстана лишают возможности летнего отдыха, в котором 

отмечается «сопряженная» субъективность. В равной степени, согласно обозначенным выше семантическим 

базовым структурам категорий лишительности и посессивности, с ними сопряжена категория объектности как 

выражающая семантику объекта.   

В большей степени отмечается сопряженность категории лишительности, нежели категории посессивности, с 

категорией каузативности, поскольку если объект принадлежности обычно репрезентируется в языке как факт, то 

объект лишительности непременно сопровождается экспликацией либо импликацией каузатора. При сравнении 

обнаруживается четкое разграничение активного семантического субъекта категории лишительности и категории 

посессивности. Если для первой характерным является актант действия в виде каузатора, пусть и не выраженного 

вербально, как в предложении Жителей Казахстана лишают возможности летнего отдыха (каузатор – 

неопределенный субъект действия), то для второй категории (посессивности) актант действия идентичен обладателю 

некоего объекта. Триада ’субъект – действие – объект’ четко вписывается в залоговость, под которой 

подразумевается семантическая категория, характеризующая «действие в его отношении к семантическому субъекту 

и семантическому объкту, находящимся в том или ином соответствии с элементами семантической структуры 

предложения» [10, 126]. Залоговость, равно как и входящие в ее структуру семантические субкатегории 

активность/пассивность, возвратность, взаимность, переходность/непереходность, сопряжена с категориями 

лишительности и поссесивности. Различна лишь степень этой сопряженности: в большей мере она обнаруживается в 

категории посессивности как обладающей меньшим семантическим спектром в триаде ’субъект – действие – объект’  

Поссесивность vs. лишительность 

   

Факторы разграничения Категории 

 Поссесивность Лишительность 

Событие факт фактологичность   событийность 
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по отношению к каузатору факультативность облигаторный признак 

по наличию коппозиционного коррелята + (невладение, необладание) – 

по отношению к субъективности + + 

по отношению к объективности + + 

по отношению к залоговости + + 

Несомненно, представленные в настоящей статье сопоставительные данные обозначенных категорий 

лишительности и посессивности носят предварительный характер и нуждаются в дальнейшей сопоставительной 

детализации. Однако уже представленные сходства и различия этих семантических категорий не обнаруживают их 

эквиполентной сопряженности с другими семантическими категориями. Сказанное позволяет определять категорию 

лишительности и по данному фактору как самостоятельную семантическую категорию. Вместе с тем дуализм 

языкового знака предопределяет рассмотрение категории лишительности не только с точки зрения плана 

содержания (смысл), но и с точки зрения плана выражения (значение).  

 

Список использованной литературы: 

1 Журинская М.А. Посессивность // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – с. 388-389. 

2 Киклевич Александр К. Об индексальных выражениях с семантикой посессивности (на материале русского 

и немецкого языков) / А.Е. Супрун, Г. Яхнов // Славяно-германские параллели. – Минск, 1996. – с. 190-212. 

3 Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – с. 401. 

4 Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип причинности // Язык и наука конца XX века 

/ под ред Ю.С. Степанова. – М.: Институт языкознания РАН: Издательский центр Российского государственного 

гуманитарного университета, 1995. – с. 35-73. 

5 Концепт «причина» и два подхода к концептуальному анализу языка – логический и сублогический // 

Логический анализ языка. Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – с.5-14. 

6 Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: КомКнига, 2005. – с.352  

7 Апресян Ю.Д. Избранные труды, Лексическая семантика. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 

Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 1995. – Т. I. – с.472  

8 Булыгина Т.Б., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1997. – с.181-189. 

9 Иванов Вяч.Вс. Типология лишительности (каритивности) // Иванов Вяч.Вс., Малошная Т.Н., Головачева 

А.В., Свешникова Т.Н. Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках. – М.: 

ИНДРИК, 1995. – с.5-59. 

10 Теория функциональной грамматика. Персональность. Залоговость. – СПб.: Наука, 1991. с – 370. 

11 Сулейменова Э.Д. Понятия смысла в современной лингвистике. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – с.160. 

 

 

МРНТИ 17.07 

 

Дюсембина Г.Е.1 

 

1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ БЕТТЕРІНДІГІ ЭКСПРЕССИЯ МЕН ЭМОЦИЯНЫҢ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР, 

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР ЖӘНЕ ҚАНАТТЫ СӨЗДЕР АРҚЫЛЫ КӨРІНУ СИПАТЫ 

 

Аңдатпа 

Қазіргі баспасөзде экспрессия мен эмоцияның тілдік құралдар арқылы берілетін эмоционалдық реңкі оны саяси 

маңызды, мағынасы терең, халыққа ұғынықты және демократиялық принципке сай деп айтуға толық мүмкіндік 

береді. Мерзімді баспасөз тілінің лексикасы барынша стандартты келеді десек те, әдеби тілге тән экспрессивтік 

тілдік құралдар баспасөз тілінің де шарайын кіргізіп, эмоционалдық реңк үстемелейді. Аталмыш мақаламызда 

мерзімді баспасөздегі экспрессия мен эмоцияны білдірудегі психолингвистикалық құрылымдар, яғни 

фразеологизмдер, мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер сынды тілдік құралдардың қолданылу ерекшелігі мен түрлері, 

жасалу жолдары мен рөлі турасында сөз қозғалады. 

Мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер – экспрессивтілігі өте күшті, образдылығы 

жағынан маңызды қызмет атақаратын стильдік құрылымдар. Олар баспасөз беттерінде өзгермеген қаз-қалпында да, 

инварианттық құрылым түрінде де, адресант тарапынан өзгеріске ұшырап та қолданылады. Мұндағы осы жанрдың 

функционалдық стиліне орай, қоғамдық, саяси-әлеуметтік мәселелерді эмоционалды әсерлі етіп шебер суреттеуде 

мол мүмкіндіктер береді. 

Түйін сөздер: экспрессия, эмоция, саяси дискурс, фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, таным, 

«әлем суреті», баспасөз, адресант-адресат, билік т.б.  
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THE NATURE OF EXPRESSION AND EMOTION IN PERIODICALS THROUGH PHRASEOLOGICAL 

UNITS, PROVERBS AND SAYINGS 

 
Abstract 

Today the expressive means and stylistic devices can be found in newspaper style. They give opportunity to understand 

that the emotional style and democratic importance which support to understand its deep meaning by the public. The language 
in periodic newspapers is according to the literary standards and expressive means and stylistic devices give expressiveness 
and emotional colouring of the language. The current article touches upon the psycholinguistic structures, especially 
phraseological units, proverbs and sayings which give the expressiveness and emotional colouring in newspapers.  

Proverbs, sayings, winged expressions, phraseological expressions are stylistic structures that have a very strong 
expressiveness and significant figurative activity. They are used on print pages both unchanged and in the form of an invariant 

structure that undergoes changes on the part of the addressee. Here, due to the functional style of this genre, it provides ample 
opportunities in the artful portrayal of social, political and social problems in an emotional way. 

Keywords: expression, emotions, political discourse, phraseological units, рroverbs, winged expressions, cognition, 
"picture of the world", press, addressee-addressee, power, etc. 
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ХАРАКТЕР ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ И ЭМОЦИЙ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЧЕРЕЗ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

 
Аннотация 

Эмоциональный окрас сегодняшней периодической печати, передаваемые посредством языковых средств 
экспрессии и эмоций, можно сказать, дают полную возможность говорить, что они полностью соответствуют 
политической сущности глубокому содержанию и принципам демократичности. Сколько бы ни говорили, что 
лексика периодической печати стандартна, но, присущие литературной речи, экспрессивные языковые средства 

преобразовывают язык печатных средств, усиливая их эмоциональный окрас. В настояшей статье речь идет об 
особенностях и видах, способов образования и роли психолингвистических структур, то есть фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, крылатых слов, применения языковых средств при выражения экспрессии и эмоций в 
периодической печати. 

Приходим к мнению, что политическому дискурсу в отечественной периодической печати присущи 
эмоциональность и выразительность, и они выражаются в различных фразеологизмах, пословицах, поговорках. 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологические выражения-стилевые структуры, обладающие 
очень сильной выразительностью, значимой по образности деятельностью. Они используются на страницах печати 
как в неизменном виде, так и в виде инвариантной структуры, претерпевающей изменения со стороны адресанта. 
Здесь, в силу функционального стиля этого жанра, он дает широкие возможности в искусном изображении 
общественных, политико-социальных проблем в эмоциональном ключе. 

Ключевые слова: экспрессия, эмоции, политический дискурс, фразеологизмы, пословицы, крылатые 

выражения, познание, «картина мира», пресса, адресант-адресат, власть и др. 
 

Кіріспе.Баспасөз және насихат құралдары тілдің бағалауыштық мүмкіндігін пайдалана отырып, құндылықтар 
жүйесін реттеп, сол арқылы аудиторияға әсер етуді көздейді. Аудиторияның ақпаратты қабылдауы, түсінуі 
ақпараттық хабарламада адресант жеткізгенген оқиғаға берілген бағаға байланысты болады. Тілдік бағалауыш 
құралдарды реттеу арқылы тек ақпараттың қабылдануы мен түсіндірілуін ретке келтіріп қана қоймай, шынайы 

өмірдегі саяси мәні бар оқиғаларға деген көзқарасқа бағыт беруге болады [1., 6]. 
Танымдық процесс негізінде дамыған адам санасы объекі мен субъектінің арасындағы эмоционалдық 

қатынасты қалыптастырады. Эмоция, психологтар мен философтардың айтуынша, объективті шындықты 
бейнелеудің, танып білудің және бағалаудың түрі әрі ол адам әрекетінің негізі болатын қажеттілікпен тікелей 
байланысты.  

Танымдық процес сананы дамытады, өйткені объекті мен субъекті арасындағы күрделі қарым-қатынас адамды 

ойға жетелейді. Қоғам бар жерде адам, адам бар жерде таным процессі жүріп жатады.  
Публицистика мәтіндеріндегі экспрессия мен эмоцияның тілдік құралдар арқылы берілу жайы назар 

аударарлық мәселе. Публицистикалық шығармалардың тақырыптары әр алуан, заман қажеттігіне орай әр қилы 
болып келеді.  
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А.Н. Гвоздев бұл стильдің интелектуалдылықты, көркем тілдік құралдарды таңдап алу мен оларды орынды 

қолдануды талап ететін, оқырмандар мен тыңдармандарды тәнті ететін қатал логикалық ой-тұырымның, 

көркемдіктің және оқырманның терең толғанысы мен күреске ұмтылысыноятатын эмоционалдылықтың жүйесін 

құрайтынын нақтылап көрсеткен[2.,25]. 

Әдістеме.Жұмыстың зерттеy бaрысындa қол жеткен тұжырымдaры мен түйінді нҽтижелеріЖОО-ның 

филология фaкyльтеттерінде aрнayлы лингвоаксиологиялық бaғыттaғы aрнayлы кyрстaрдaтaлдay жүргізy үшін 

пaйдaлaнyғa болaды. Сондaй-aқ зерттеy нәтижелерінің этнолингвистикa,когнитивтік лингвистикa, көркем мәтінді 

лингвистикaлық тaлдay пҽндерінен қосымшa дәріс оқyғaпайдалануға болады.Күрделі мазмұнды өмірдің ырғағы 

әрбір публицистен шұғыл ойлауды, әлеуметтік шындықты терең түсінуді, ой-тұжырымын халыққа ықшам түрде әрі 

көркем, әрі ұғынықты жеткізуді талап етеді. Ал мұндай әрекеттің публицистикалық стильдің лексикалық сипатын 

қоюландыра түсері сөзсіз [3., 197] 

Нәтижелер.Газет тілінің маңызды функциялары ақпараттық болумен қатар, үгіт-насихаттық, әсер етушілік 

және экспрессивтік болмақ. Соңғы екі функция газет тілінде мағыналық жағынан аса жақын: үгіт-насихат батыл 

айтылғанда, әсер етушілік пен экспрессивтік қатар жүретіні анық. Сондықтан мерзімді баспасөз тілі стандарттан, 

штамптан ауытқып, журналистің ойы экспрессивті түрде жеткізіледі.  

Газеттің экспрессивті функциясы үгіт-насихаттық бағыттан айқын көрінеді және ол сөздің ашық бағалауыштық 

сипатын танытады. 

Талқылау.Мәселен, қазақ тілі лексикасында мақал-мәтелдер, фразеологиялық тіркестер мен қанатты сөздер, 

мағыналары терең болғандықтан, адресанттың ойын әріден толғап, адресатқа анағұрлым нақты әрі әсерлі етіп 

жеткізеді. Бұлар сөз бен сөйлемдерге экспрессивтік реңк беретін болғандықтан адресант үшін аса ыңғайлы. 

Айшықтық, бейнелік, көркем суреттеу мүмкіндігі мол мұндай стилистикалық қолданымдар публицистикалық саяси 

дискурстардың экспрессивтік-эмоционалық мағынасын тереңдете түсіреді.  

Билiк жауырды жаба тоқимын десе де, бiрталай дүниенiң бетi ашылды («Жас Алаш»,31.12.2009). 

Дәл қазiр республиканың барлық аймағында қымбатшылық қос бүйiрден қысып тұр(«Жас Алаш»,10.11. 2011). 

Болашақ ұрпақ “осындай бассыздыққа қарсы бас көтермей, не қарап қалдың?” деп бетiме түкiргенiн 

қаламаймын(«Жас Алаш»,07.05.2013). 

Мұны құлағына құйып өскен ұрпақ ұлтшыл, отаншыл болып ержеттi. Қазақ хал-қына да сондай тәрбие 

құралы керек. Ол соғыс немесе өткен тарих болмай-ақ қойсын, бiрақ қоғамды бiрiктiретiн, үмiт ұялататын 

құндылық табу қажет-ақ(«Жас Алаш»,28.12.2010). 

Осы сөйлемдердегі қара курсивпен көрсетілген идиомалық тіркестер - автордың сөзіне түрлі эмоционалық реңк 

беріп тұрған көркемдеу тәсілдері.  

Ал, бетi ашылу («мәлім болу, анықталыу»), қос бүйiрден қысу(«қинау»), бас көтермеу («қарсы келмеу»), 

бетке түкiру («өкпелеу,ренжу»), құлағына құйып өсу («естіп, тыңдап өсу»), үмiт ұялату («үміттену») фразалық 

тіркестерін қолданылу арқылы адресант өзінің ішкі ойын өте әсерлі жеткізген. 

Ауылдан қалаға ағылғандардың, айлығы шайлығына жетпей отырған ата-аналардың, екi қолға бiр күрек 

таба алмай сандалған жұмыссыздардың, зейнетақыға күнi қарап қалған отбасылардың, мемлекеттiң болмашы 

жәрдемақысын талшық етiп жүргендердiңқалтасы көтередi дегенге сену қиын-ақ («Жас Алаш», 30.08 2011). 

Дәл қазiр толық електен өткiзетiн болса, республикада мемлекет белгiлеген дәл осы талаптарға сай 

келмейтiн бiлiм ошақтарының саны жыртылып, айырылады. Әйтсе де, жасыратын несi бар, танымал 

тұлғаларымыздың барлығы дерлiк денсаулық саласындағы кем-кетiктердi ашық айтуға жасқанып, жауырды 

жаба тоқитыны анық(«Жас Алаш», 30.08.2011.) 

Мәселен, Қызылорда облысындағы көлiк iзi сирек түсетiн қашықта жатқан елдiмекендер баршылық. Ондағы 

мектептерге қай чемпион немесе жүлдегер спортшы ат басын бұрып, “денсаулық” тақырыбында сабақ оқымақ? 

(«Жас Алаш», 03.12.2009). 

Ендi ҰҚК-нiң төрағасы қайтер екен? Қарамағындағыларды шынымен де отқа тастай ма, әлде...(«Жас 

Алаш», 03.12.2009). 

Шындығында, бүгiнгi қазақ зиялысының сөзге қыры болғанымен, табанында бүрi жоқ. Нысанаға алған 

бетiмен қасқайып тұрмай, жеме-жемге келгенде тайқып шыға бередi. Осыдан кейiн елдiң шетi мен желдiң 

өтiнде тұратын ұлт азаматтары “қазақтың ұл-қыздары кiмнен үлгi алуы тиiс?” деп ойлайсың. Ұрпаққа 

талғамды тәрбие, салиқалы саясат, салауатты өмiр мен сындарлы тарихты қалыптастыратын қазiргi қоғамның 

келбетi неге мың құбылады?(«Жас Алаш»,13.10.2011). 

Мұның астарында бүгiнде дәуiрi жүрiп тұрған Құлыбаевтың ықпалынан жасқану жатқан сияқты («Жас 

Алаш», 13.10.2011). 

Ал айлығы шайлығына жетпеу («қаражаты ішіп-жеміне жетпеу»), екi қолға бiр күрек таба алмау 

(«жұмыссыздық, жұмыс тапшылығы»), күнi қарап қалу («»), талшық етiп жүру («күнелту, асырау, өмір сүру»), 

қалтасы көтермеу («жағдайы келмеу», «ақшасы тапшылыға тап болу,белгілі бір нәрсеге тәуелді болу» ), көлiк iзi 

сирек түсу («өте шалғай, алыс»), ат басын бұру(«көңіл болу»), отқа тастау («сатқындық жасау»), жауырды 

жаба тоқу («кемшілігін жасырды»), сөзге қыры болу «сөзге шешен, сөзге шебер», табанында бүрi болмау 

(«айтқанына тұрмайтын жалтақ, табансыз»), жеме-жемге келгенде («бірме-бір келгенде, мезгілі жеткенде 

тайқып шығуөз сөзінде тұрмау, жалтақ болу»), келбетi мың құбылу («келбеті сан алуан түрге түсті») т.б 

сияқты сөйлем құрылыстары да адресанттың өз қаламынан туған шеберлік деуге болады.  
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Бейнелі, астарлы мағынада қисынды жұмсалатын осындай фразеологиялық құрылымдар көркем дүниенің 
поэтикалық деңгейін биіктетеді. Белгілі ғалым Р. Сыздық Абай өлеңдеріндегі фразеологизмдердің поэтикалық 
экспрессиясын көрсетудегі маңызыдлық турасын айқындай отырып «Фразеологиялық тіркестер – семантикалық 
шоғырлар, яғни жеке сөз мағыналарының бір-бірінен түйсуінен туған жаңа мағыналық дүниеліктер. Демек белгілі 

бір қаламгерлердің жалпы тілдік қазынасын және көркемдік байлығын зерттеуде оның фразеологиясын тауып, тану 
ерекше орын алады» - деген пікірі өте орынды айтылған [4., 95]. 

Белгілі ғалым Г. Смағұлова адамдардағы түрлі сезімдік қатынастар мен эмоцияны білдіру үшін 
фразеологизмдердің мағыналық қызметінің жоғары екендігін баса айта отырып «Әрбір жеке адамның өзіндік 
қабылдауынан туатын сезімдік «дүние суреті» әсерінің көрінісі лексикаға қарағанда, фразеологизмдердегі эмоция 
мен экспрессияда анағұрлым көбірек қамтылады», - дейді автор [5., 6]. 

Жоғарыдағы зерттеулерге сүйенсек, ұнатпау-жақтырмау-жек көру сезімін білдіретін фразеологиялық 
тіркестер тобы баспасөз дискурстарында өте көп ұшырасатынына көз жеткіздік. Сөзіміз негізсіз болмас үшін 
еліміздегі «Жас Алаш», «Dат» сынды мерзімді баспасөз беттерінен жаппай жинақталған материалдар бойынша 
бірер мысалдармен дәлелдей кетейік. Мыс: Дағдарыстың қарқынынан үрейленген билiк Ұлттық қордың қамбасын 

ашуға мәжбүр болды. («Жас Алаш», 31.12.2009)Осындағы қамбасын ашуға мәжбүр болу («қаражатын 
пайдалануға мәжбүр болу») - автордың ұнатпау сезімін білдіріп тұрған фразеологиялық тіркес. 

Бюджеттiң 495 млрд. теңгеге жетiспейтiн қаржысының орнын қалай толтыруды қазiрден қолға алмаса, 
зейнет жасын ұзарту, декреттiк төлемдердi қысқарту арқылы ел қазынасының бiр бүйiрi де жамала қоймайды. 
(«Жас Алаш», 07.05.2013) деген сөйлемдегі бүйiрi жамала қоймау - деген фразиологиялық тіркесі жақтырмау 
сезімін білдіріп тұрумен қатар кемшіліктердің түзелме қоймауы, жойылмауы,тәрізді сөз қолданыстарының орнына 
ұтымды қолданылып, сөйлемнің экспрессивтілігін арттырып тұрғандығын анық байқауға болады. 

Мәселен, келесі мысалға назар аударып көрелік. Жауап алудан қашқан экс-әкім елден безіп, шетел 

асты.Түйені түгімен жұтқан оған «бюджет қаражатын жымқыру және қызметтік өкілеттіктерін асыра 
пайдалану» бойынша айып тағылды. («Жас Алаш», 04.04.2013). 

Қазақ жерінде жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтың жайлағаны соншалықты санамалап үлгермейміз. 
(«Dат», 04.04.2014). 

Нұрсұлтан Назарбаев шын мәнiнде мүмкiн емес iстердi жүзеге асыра алған, тарихта талай есесi кеткен 
туған елiнiң арғы ғасырдағы бодандықты қозғап, қозғағанның өзiнде осыдан ширек ғасыр бұрын Мәскеу көлденең 

көк аттыны жiбере салатын елдiң есiктегi басын төрге алып шыққан адам. («Жас Алаш», 28.12.2010) 
Осы мысалдардағы экспрессиясы аса жоғары жек көру сезімін білдіретін елден безіп, шетел асты, түйені 

түгімен жұтқан, жең ұшынан жалғасу, көлденең көк аттыны жiбере салу, есiктегi басын төрге алып шығу 
деген мысалдарда нақты жағдайда дойыр әрекет жасайтын объектілер мен субъектілерге деген менсінбеу сезімін 
жоғары экспрессивті реңкте сипаттап тұр. Бұл жердегі «елінен алшақтап, шетелге қашып кету», «ойсырата жеген, 
параны көп алаған», «кім көрінген», «тығырқтан алып шығу, мерейін көтеру» сынды тіркестерге қарағанда бояу-

реңкі анағұрлым басым. Ал егер осындағы әсерлі сөз қолданыстарды «елінен алшақтады», «параны көп алаған» 
деген тіркестермен алмастырса, сөйлемнің эмоционалдығы солғындап, тіпті байқалмай да қалар еді. Бұл жерде 
адресант қара сөзге поэтикалық сарын беріп, оны экспрессоид ретінде стилема етіп пайдаланған. «Стилема – белгілі 
стильдік жүк артылып қолданылған тілдік элементтер: жеке сөздер, фразеологизмдер, грамматикалық тұлғалар»,- 
дейді белгілі ғалым Х. Махмудов [6., 288]. Осы тұғыдан келгенде Л.А. Васильевтің жай сөз заттың, көзқарастың 
рационалды бағасын ғана білдіретін болса, фразеологиялық тіркес бұған қоса сөйлеушінің айтып отырған оқиғасына 

айрықша қатысын,сезімін білдіретіні, яғн сөз мағынасының импликативті компоненті эмоционалдық-бағалауыштық 
жағынан ашыла түсетіні туралы пікірін құптауға болады [7., 181]. 

Жалпы жоғарда көрсетілген фразеологиялық тіркестердің қайсысын алсақ та, автор ойының түрлі эмоциялық 
көріністерін сипаттап тұр. Адресант болып жатқан жағдайды ұнатқандығын немесе жиренгендігін, яки болмаса сол 
әрекетті нақтылап, әсерлі етіп көрсеткендігін қолданып отырған тіркестерден анық байқадық. 

«Өтпелі кезеңдегі» қоғамдық-әлеуметтік жағдайларды образды түрде бейнелеу үшін адресант басқа тілдік 

құралдар сияқты, фразеологизмдерді де авторлық өзгеріске түсіріп (окказионал тұлғада) қолданып отырады. Соңғы 
кездегі баспасөз беттерінен мұндай бір қолданар идиомалық тіркестерді өте жиі кездестіріп жататынымыз анық. 

Мәселен авторлар өз тарапынан да бейнелі сөз өрнектерін жасаған. Атап айтсақ: 
Ауыл тұрғындары жекешелендiру науқаны кезiнде жұмыстан, үлестен құр қалып, амалсыздан кедейшiлiк 

қамытын мойындарына кидi(«Жас Алаш»,28.04.2011). 
Зәкең аттан түспей тұрғанда қазақтың талай талай жiгiттерiне көмектестi. («Жас Алаш»,10.11.2011). 

Доктринаны түгелiмен, астын сызып отырып оқып шықтым. Орысша жазылған, оның қазақша аудармасы 
қалай боларын бiлмеймiн. Мұндай құжат әуелi қазақ тiлiнде дайындалуы тиiс емес пе? («Жас Алаш»15.12.2009). 

Бейбiт күнде шеру өткiзгенше, соған жұмсалатын қаражатпен шенеунiктер бюджеттiң жыртығын 

жамаса болмас па едi? («Dат»,07.05.2013) 
«Алматы» телеарнасындағы «Тiл сақшысы» деген жаңа бағдарламаның да ашылғанын көзiқарақты 

көрермен көрiп, бiлiп жүрген болар. Қаншама мекемемен соттасып, қаншама мекеменiң қатесiн түзетiп, 

қазақтың қасiретiмен бетпе-бет алысып жатыр. («Жас Алаш», 28.12.2010 ж.). 
Тәуелсiздiк көкбайрағы желбiрегелi табаны күректей 19 жыл өттi. («Жас Алаш», 28.12.2010) 
Путин қоғамның көкiрегiндегi осы бiр қылдарды шертiп ойнағысы келедi», – дейдi Азаттық радиосына 

Мәскеуде орналасқан Саяси бағалау орталығының сарапшысы Павел Савин («Жас Алаш»,13.10.2011). 
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Мұның астарында бүгiнде дәуiрi жүрiп тұрған Құлыбаевтың ықпалынан жасқану жатқан сияқты («Жас 
Алаш», 13.10.2011). 

Ел тани ма, танымай ма, билiктiң кiлтi қолында тұрғанда Салидат Қайырбекова бұл мәселенi шешудiң 
тетiгiн табар, бәлкiм («Жас Алаш»,30.08. 2011). 

Жолдың жайы ол кезде қандай екенi есiңiзде болар. Ал қазiр барсаңыз, мақалада айтылғандай «Қара 

жорғаны» «билеп» қайтатыныңыз анық. («Жас Алаш» №35 (15493) 5 мамыр, сәрсенбі 2010) 
Бұл мысалдардағы кедейшiлiк қамытын мойындарына кию («кедей болып қалу, кедейлікке ұшырау»), аттан 

түспей тұру («қолында билігі бар кезде»), астын сызып отырып қарау (өте мұқият, анық),жыртығын жамау 
(«кемшілігін түзеу), бетпе-бет алысу (күресу), Тәуелсiздiк көкбайрағы желбiрегелi (Тәуелсіздік алғаннан бері), 
көкiрегiндегi қылдарды шертiп ойнау (өз мақсатына жетудегі мүмкіндіктерін пайдалану),билiктiң кiлтi 

қолында (билгі жүру), «Қара жорғаны» «билеп» қайту(«Қара жорға» биінің қимылдарын бейнелі түрде 
елестетуіне орай баламалы түрде туған тұрақты авторлық қолданыс, бұл жерде шұңқыр-шоқалақтарға тап болу 
деген мағынасында қолданылып отыр), дәуiрi жүрiп тұрған (мүмкіншілігі мол) – автор тарапынан 
конструкцияланған фразеологиялық тіркестер. Адресант әлеуметтік кереғарлыққа, намыссыздыққа, жүдеген халық 
тұрмысына күйінеді, ашынады, оны мысқылдап әжу қылады.  

Бiрақ қайда, қалай “ұшарын”, қайтiп, қалай “қонарын” бiлмеген соң, жұртқа қыран деп қарғаны, бұлбұл 

деп бытбылдықты көрсетiп әлек болып жүретiн әдетi бар. («Жас Алаш»,28.12.2010). Осы бір мысалдағы қос 
тағанды тіркестер де симметриялық байланыста және олар антоним болып контрастивті жұптар жасаған (ұшу-қону, 
бұлбұл-бытпылдақ, қыран-қарға).  

Тіл білімінің білгірі А. Байтұрсынов «келтірінді сөйлем» деп атаған мақал –мәтелдерді, ғалымдар «тілдің әрі 
ұтымды, әрі сымбатты байлықтарының» бірі ретінде атай келіп, «халық данышпандығының айнасы, оларды 
тудырған халықтың тіл байлығының алтын қазынасы», - деген [8.,119].  

Белгілі филолог А.А. Мұсабекова қазақ баспасөзінде осы бір көркем сөз оралымдары ішкі мағыналық 
байланысқа түсіп, ұтымды жымдасып, айтылғалы отырған ойдың эмоцияналдылығын арттырып отырудың түрлерін 
төмендегіше жіктеп, анықтаған. Олар: 1) Мақал-мәтелдерді тұлғалық өзгерістерге ұшыратпай, өз қалпында 
пайдалану арқылы эмоцияны білдіру; 2) Автор тарапынан өзгеріске ұшыраған инварианттар – мақал-мәтелдер 
арқылы эмоцияны білдіру; 3) Тұлғасы өзгертілмей, тұтастай автордың өз иелігіне айналған мақал-мәтелдер[3., 74-
75]. Ғалымның мақал-мәтелдердің контексте мұндай жолдармен берілу тәртібін құптай келе, мұндай құбылыстардың 

баспасөз дискурстарында, әсіресе газет тақырыпаттарында жиі ұшырасатын құбылыстар екендігін анықтадық. 
Мысалы, халық мақалдарының қаймағы бұзылмай, ежелден келе жатырған қалпында қолданылуын келесі 
мысалдардын анық байқауға болады. Мыс: “Қара қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей көрiнер” дейтiн мақал бар 
қазақта. Осы мақалды кiм, қашан және неге шығарғаны бiз үшiн беймәлiм. Шамасы, ел басына күн туған шақта 
айтылған сөз болса керек. Алайда бұл орыс бiзге жанашыр дегендi бiлдiрмейтiнiн уақыт төренiң өзi дәлелдедi 
(«Жас Алаш»,15.05.2014 ).  

Астана әкiмi Иманғали Тасмағамбетов: «... Ұлтқа ұстаз болып отырған елбасының асқақ рух, сирек 
азаматтық еркi, қайрат пен ақылы, парасат пен пайымы, көрегендiлiк пен көсемшiлдiгi, ақиық ақын Махамбетше 
айтқанда, «Жайлап жатқан жердi елге толтыруды, жағалай жатқан сол елдi малға толтыруды», көксеген 
арманы «малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы» деп жатса тұрса, ердiң емес, елдiң қамын 
жеген мемлекетшiл қайраткерлiгi қашанда өрелi өнеге, үлкен үлгi», – дедi («Жас Алаш», 10.10.2011). 

«Атадан балаға баққан малың емес, еккен талың қалады». Халық даналығы осылай дейдi. Облыс әкiмi Асқар 

Мырзахметовтiң бастамасымен Шымкент қаласының шетiнен жаңадан жасыл аймақ пайда болып, бiр мың 
гектарға тал отырғызу қолға алынды («Жас Алаш», 22.10.2009).  

Мақал-мәтелдер тұлғалық жағынан тұрақты болып келгенімен, адресант шеберлігіне орай, түрлі өзгерістерге 
ұшырап қолданылатын жағдайлар да кездеседі. Ә.Қайдар «мұндай жағдайда олардың жалпы мазмұнына, 
мағынасына, бүкіл тіркеске негіз, дәнекер болып тұрған образ – бейнеге бәлендей нұсқан келтіре қоймайды»,-дейді. 
Ғалым мұндай «тұлғалық модификацияларға ұшырау салдарынан пайда болған, тіл практикасында бір-ақ рет 

қолданыс табатын» мақал-мәтелдердің түрлерін «инварианттар» деп атаған. Бұл ретте ғалымның «инварианттар» 
деген терминінің баламасы ретінде өз тарапымыздан «окказионал мақал-мәтелдер» немесе «окказионал сөз 
оралымдары» деген терминдерді пайдалануды ұсынамыз. Өйткені «окказионал» термині де бұл жерде «бір қолданар, 
жаңа қолданыс» деген мағынаға саяды. Сондықтан «инварианттар» терминінің орнына кей тұстарда «окказионал 
мақал-мәтелдер», «окказионал сөз оралымдары» дегеннің еш әбестігі жоқ есептейміз. Мәселен баспасөз бетінде 
жарық көрген мына бір өлең жолдарына назар аударалық:  

 
Ащы мысқыл батқаны-ай, шымбайыма, 
Дегенмен, Ақыл, сенi тыңдайын, ал: 
(Бас жарылса бөркiм бар... кiм көредi?!) 

Ағамның жығылайын ыңғайына («Жас Алаш»05.05.2010).  
 

Төрт жол өлеңдегі тамаша үйлесім тапқан «Бас жарылса бөркiм бар... кiм көредi?!» деген мысалдағы 
мақалдың о бастағы қалыпты нұсқасы «Бас жарылса – бөрік ішінде, қол сынса – жең ішінде». Ал енді мысалымызда 
адресант өз жазғанының адресатқа әсерлі жетуі үшін әдейі «Бас жарылса бөркiм бар... кiм көредi?!» деп өзгеріске 
ұшыратып берген.  
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Күйеудiң өзi – жүз жылдық, ал әуресi – мың жылдық(«Жас Алаш»,19.01.2010) деген мысалдағы мақалдың 

ежелгі нұсқасы көпшілікке мәлім.«Күйеу-жүз жылдық, құда - мың жылдық» деген мақалдың стильдік өзгеріске 

ұшырап, инвариантталған нұсқасы болып табылады. Бұл жерде мұндай стильдік өзгеріске ұшыраған көркем сөз 

оралымдары сөйлемге ықшамдылық, дәлдік, эмоционалдық сипат беріп тұрғанын анық.  

Үшінші тұтастай автордың өз иелігіне айталған мақал-мәтелдер өте жиі ұшыраспаса да, саяси дискурстарда 

бірлі-жарымды ұшырасып отырады. Мысалы: Шындығында, бүгiнгi қазақ зиялысының сөзге қыры болғанымен, 

табанында бүрi жоқ. Нысанаға алған бетiмен қасқайып тұрмай, жеме-жемге келгенде тайқып шыға бередi. 

Осыдан кейiн елдiң шетi мен желдiң өтiнде тұратын ұлт азаматтары “қазақтың ұл-қыздары кiмнен үлгi алуы 

тиiс?” деп ойлайсың. Ұрпаққа талғамды тәрбие, салиқалы саясат, салауатты өмiр мен сындарлы тарихты 

қалыптастыратын қазiргi қоғамның келбетi неге мың құбылады? («Жас Алаш», 13.10.2011). Бұл сөйлемнен 

байқағанымыз мақалдың еш стильдік өзгеріске түспей ақ автордың иелігіне айналған, экспрессивтілігі сөйлемге 

көркемдік сипат беріп тұр.  

Тіліміздегі қанатты сөздерің эмоциялық әсері өте жоғары болады. Халық қазынасының осындай көркемдік 

үлгісі баспасөзде де кездесіп отырады. Олады айтылатын оймен орайластырып, дұрыс қолдана білсек, сөзіміз мірдің 

оғындай өткір, көңілге бірден ұялай қалатындай дәл әрі ықшамды болады»- дейді Р. Сыздық [9., 112]. 

Үйi жоқтың – күйi жоқ» деген қанатты сөз бар қазақта. Осындай үйi жоқтарға үй алуға жәрдемдесiп, күйi 

жоқтардың күйiн келтiруге көмектесiп жүрген «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкiн» халықшыл демей, кiм деймiз?! 

(«Жас Алаш», 22.10.2009). 

Ядролық сынақтардан, экологиялық апаттар мен әлеуметтiк-экономикалық проблемалардан көз ашпаған 

семейлiктердiң билiкке «өкпесi қара қазандай» екенi белгiл. («Жас Алаш», 28.12.2010). «Үйi жоқтың – күйi жоқ», 

«өкпесi қара қазандай» деген қанатты сөздер халық нақылына айналып кеткен, ал автор оларды кейіпкерлерінің 

жай-күйі мен өз эмоциясын нақты әрі дәл жеткізу мақсатында қолданған. Автор осындай қолданыстарды қолдана 

отырып, сөйлемдегі стильдік бояуды қалыңдата түседі, эмоционалыдқ реңкін арттырады.  

Аталмыш қанатты сөздерді белгілі бір автор қаламынан туындап, кейін жалпыхалықтық игілікке айналуы әбден 

мүмкін.  

Сонымен қорыта келе мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер – экспрессивтілігі өте күшті, 

образдылығы жағынан маңызды қызмет атақаратын стильдік құрылымдар. Олар баспасөз беттерінде өзгермеген қаз-

қалпында да, инварианттық құрылым түрінде де, адресант тарапынан өзгеріске ұшырап та қолданылады. Мұндағы 

осы жанрдың функционалдық стиліне орай, қоғамдық, саяси-әлеуметтік мәселелерді эмоционалды әсерлі етіп шебер 

суреттеуде мол мүмкіндіктер береді. Жағымды эмоциялы фразиологизмдер мен жағымсыз эмоциялы 

фразиологизмдер адресанттың түрлі эмоциялық сипатын ашып, автордың сезім иірімдерін дәл әрі әсерлі етіп 

жеткізіп отырады. Сөзіміздің соңында отандық мерзімді баспасөздегі саяси дискурсқа эмоционалдылық пен 

экспрессивтілік тән екендігін және олар түрлі фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, нақыл сөздер арқылы көрініп 

отыратындығы анықталды деген пікірге келеміз. Сондықтан баспасөз тіліне лингвистикалық талдау жасаған кезде, 

оған жалаң тілдік тұрғыдан емес, әлеуметтік, философиялық, психологиялық тұрғыдан келу орынды деп есептейміз. 
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Аңдатпа 

Мақалада «сыпайылық» мәнінің грамматикалқ және семантикалық репрезентациясы қарастырылған. 
«Сыпайылық» семантикасын беретін грамматикалық формалар мен олардың түрлері, мағыналық айырымдары, жас 
және генетикалық ерекшеліктеріне байланысты қолданылатын тілдік бірліктер мен сөз ормадары, олардың 
морфологиялық құрылымы мен синтаксистік байланыстары, семантикасы қарастырылған. «Сыпайы сөзі қатысу 
арқылы жасалған тілдік оралымдар – мақал-мәтелдер мен фразеологизмдер, сонымен қатар «сыпайы» сөзі қатыспай-
ақ «сыпайылық» мәнінің берілуін де қазақ тіліндегі мысалдар арқылы дәлелдеген. «Сыпайы емес, дөрекі» деген 
мағынаны беретін тілдік бірліктердің функционалды қолданысы сөз болып, «сыпайылық» мәні арқылы берілетін 
шынайылық мағынасы тілдік деректермен дәлелденген. «Сыпайылық» туралы жазылған ұлт жазушыларының 
афоризмдер мен әлемдік философтардың афоризмдерін келтіре отырып, ұлттық менталитетте «сыпайылық» ұғымын 
қабылдауда ерекшелік бар екеніне көз жеткізілді. Халқымыздың қатігездік пен өшпенділіктің кез келген көрінісіне 
қарсылық білдіріп, ұрпақты ғасырлар бойы кешірімділікке, қайырымдылыққа, ізгілікке үндейтін тілдік 
қолданыстары мол екені мен олардың ұлттық тәрбиені бойға сіңіруде үлесі зор екені сөз болады.  

Түйін сөздер: қазақ тілі, сыпайылық мәні, сөз орамдары, сөз әдебі, сөз мәдениеті 
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 GRAMMATICAL AND SEMANTIC REPRESENTATION OF THE MEANING OF POLITENESS 

 
Abstract 

The article provides a grammatical and semantic representation of the meaning of "politeness". There are grammatical 
forms that give the semantics of politeness, their types, semantic differences, language units and speech forests used 
depending on age and genetic characteristics, their morphological structure and syntactic connections, semantics. "Language 
translations with the participation of a polite word-Proverbs and phraseological units, as well as" politeness", without the 
presence of the word "politeness", proved on the example of the Kazakh language. The functional use of language units, 
which gives the meaning "not polite, rude", is a word, the meaning of reliability, transmitted through the meaning of 
"politeness", is proved by pagan data. It was noted that in the National mentality there is an exception in the perception of the 
concept of" politeness", citing aphorisms and aphorisms of world philosophers written about "politeness. 

Keywords: kazakh language, the meaning of politeness, phrases, ethics of words, culture of speech 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ «ВЕЖЛИВОСТИ» 

 
Аннотация 

В статье предусмотрена грамматическая и семантическая репрезентация значения «вежливость». 
Предусмотрены грамматические формы, дающие семантику вежливости, их виды, смысловые различия, языковые 
единицы и речевые выражения, используемые в зависимости от возраста и генетических особенностей, их 
морфологическая структура и синтаксические связи, семантика. Языковые выражения вежливости с участием слова 
«вежливый» – пословицы и фразеологизмы, без присутствия слова «вежливость», доказали на примере казахского 
языка. Функциональное использование языковых единиц, дающее значение «не вежливый, грубый», является 
словом, значение достоверности, передаваемое через значение «вежливости», доказано языческими данными. Было 
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отмечено, что в национальном менталитете есть исключение в восприятии понятия «вежливость», приводя 
афоризмы и афоризмы мировых философов, написанных о «вежливости».  

Ключевые слова: казахский язык, значение вежливости, фразы, этика слова, культура речи 
 
Кіріспе.Тілімізде этикалық ұғым түрлерін белгілейтін тілдік бірліктер бар. Солардың бірі сыпайылық мәнін 

адамның әдептілігімен, ізеттілігімен, өнегелілігімен, қарапайымдылығымен астастыра қарайтын, концепт дәрежесіне 

дейін көтеретін ұғымдар жиынтығы да бар. Жұрт өнегелі іспен көрінген адамды өте ізетті, сыпайы жан екен дейді. 

Өмірде көрген-түйгені, білгені мол адамдар коммуникация барысында басқаларды сыйлап, құрметтеумен қоса өзіне 

тапсырылған міндетті түсіністікпен, іскерлікпен, саналылықпен орындау арқылы көрінуге тырысады.  

Сыпайылық – сөз этикетінің ажырамас бөлігі. Сыпайылықтың кұнделікті өмірде, адамдардың қарым-

қатынасында атқаратын қызметі, коммуникациядағы мәні аса зор [1, 75 б.]. Әр халықтың сыпайылық ұғымын 

беретін сөздерді қолдануда өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, ағылшындар сыпайылық сақтап, мисс, миссис, мистер 

десе; француздар мадам, мадмуазель, сеньор, сеньора, сеньорита, сеньорина; орыс халқы есіміне әкесінің атын 

тіркестіріп айту арқылы өз көңілдерін, ізеттерін білдіріп жатады. Негізінен, сыпайылықты беруде барлық халық 

өкілдерінің өзіндік жолдары бар. Бірақ біздің қазақ тілімізде сыпайылық ұғымын беретін тілдік бірліктер көптігімен, 

түрлілігімен, образдылығымен, вербалдылығымен, бейвербалдығымен ерекшеленіп тұрады. Сыпайылық ұғымын 

беретін тілдік бірліктер жынысына, жасына, әлеуметтік жағдайына қарай түрленеді. Сондай-ақ ізет атауынан 

халықтың салт-дәстүрі мен қалыптасқан тұрмыс-тіршілігін, мінез-құлқы мен моральдық ұстанымын да аңғаруға 

болады. С. Бизақовтың «Сыпайлық – адамның жан-дүниесінің байлығын, алған тәлім-тәрбиесін танытады» деуі де 

сондықтан [2, 52 б.]. Әлемдегі ең бай тілдерінің қатарында саналатын орыс тілінің өзінде сыпайылық ұғымын 

беретін сөздер қазақ тілімен салыстырғанда тым жұтаң. «Литературная газетадағы» мынадай мәнде жазылған мақала 

осы сөзімізді растайды: «Доброе слово поднимает человека, надолго поселяет в его сердце праздник. Каждый раз, 

когда слышишь обращение «мужчина!», «женщина!» становиться не по себе. Меня страшно коробят эти слова. 

Слова «гражданин», «гражданка» при обращении тоже режут слух. Обращения по имени-отчеству нет в других 

языках. Нам очень не хватает верной, несомнительной формы обращения к незнакомым людям. В прежние времена 

были прекрасные слова обращения «сударь», «сударыня». Люди не употребляют этих слов от незнания и с 

непривычки. А этому надо учить, например, в школе, - деп жазыпты [2, 52 б.].  

http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/168484_pochemu-vse-obrashceniya-v-russkom-yazyke-uzhasny-i-oskorbitelny 

сайтындағы «Почему все обращения в русском языке ужасны и оскорбительны» деген мақалада: «В России, в 

отличие от многих других стран, нет общепринятой вежливой и, главное, универсальной формы устного обращения 

к незнакомым людям» дейді. Бұған дейін де біз біраз іздену барысында орыс тілінде сыпайылық мәнін беретін 

қаратпалардың өте аз екенін орыс лингивтискасынан оқып жүрген болатынбыз. Орыс зерттеушілерінің өздері мұны 

кемшілік деп санағанмен, тілдің абиғаты осы болса, әрине, оған қарсы келуге болмайды ғой. Бірақ бұл тілдің 

табиғатынан гөрі ұлттың табиғаты деуге болатын шығар.  «Поразительно, что в нашем «великом и могучем» так и не 

могут найти простые и приятные слова для установления контакта» деп налитын кездері де болады 

[http://www.spletnik.ru]. Құндылықтар жүйесін, тыйым мен тәртіп нормаларын қалыптастыратындықтан, сөз өнерін 

қастер тұтқан халқымыз ізет атауын орнымен қолдануға айрықша ден қойып, этникалық мәдениеттің бір айғағындай 

санаған. Біздің тілімізде сыпайылық мәнін білдіретін тілдік бірліктрдің мол болуының өзі ұлт менталитетінің 

сыпайылығынан хабар береді деп ойлаймыз.  

https://rg.ru/2011/02/04/police.html сайтында полицейлерге әлем халықтарында адресатты қалай атау жөнінде 

мақала жазылған. Франция, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Финляндия, Германия, Қытай секілді елдердің 

сақшыларын қалай атау жөнінде сөз қозғалған [https://rg.ru/2011/02/04/police.html]. 

Әдістеме.Тілдің нәрі мен қасиетін бойына толық сіңірген бабаларымыздың «Жақсы сөз жан семіртеді», 

«Жақсы сөз – жарым ырыс» деуі тегін емес. Халық дәстүрінде кішінің де, үлкеннің де бір-біріне жас ерекшелігін 

ескеріп, ізет көрсетуі міндет саналады.  

Ертерек кезде адамдардың қоғамдық-әлеуметтік өмірде алатын елеулі орнына қарай айтылып келген тақсыр, 

байеке, хан ием, бек, би, қожам, шахзада, бекзат, ұлық, ағзам, ханша, бибі сияқты құрмет білдіре атаған атаулары 

қазіргі кезде қолданыла бермейді.  

«До революции к каждому обращались согласно сословиям и уровню взаимоотношений (высший – к низшему, 

низший – к высшему или оба собеседника на равных). Именно в рамках иерархии существовали все эти «сударь», 

«барышня», «господин», «милостивый государь» и прочие, которые частично вернулись теперь – уже 

применительно ко всем. 

После СССР были безуспешные попытки закрепить какое-то одно обращение. Это обсуждалось с участием 

политиков, академиков, общественности. Большинство склонялись к «сударь/сударыня», а бизнесменам и банкирам, 

конечно, нравилось «господин».Последнее слово прижилось в официально-деловой и письменной речи, но устно мы 

по-прежнему либо не обращаемся никак, либо используем весь запас разнородных обращений, кто во что горазд» 

[http://www.spletnik.ru]. Орыс тіліндегі мынадай пікірлер, негізінен, тек сол тілге ғана емес, әлемнің барлық тілдеріне 

тән. Уақыт өте келе қоғамдық формация өзгерген сайын тіл-тілдегі қаратпа сөздер ауысуы әбден ықтимал. Мұндай 

үдерістен біздің қазақ тілі де әр қоғамдық формация келген сайын өзгеріп отырған.  

http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/168484_pochemu-vse-obrashceniya-v-russkom-yazyke-uzhasny-i-oskorbitelny
http://www.spletnik.ru/
https://rg.ru/2011/02/04/police.html
https://rg.ru/2011/02/04/police.html
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Кеңес үкіметі кезінде жолдас, азамат қаратпа сөздері де ізет атауы ретінде қолданылып келген. Мырза, ханым 

деп айту қазіргі сөз қолданысымызда қайтадан қалпына келтірілді. Тақсыр, бекзат, ағзам, бибі атауларын да 

қолданушылар бар.  

Жамбыл Жабаев атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты, қазақтың көрнекті ғалымы, филология 

ғылымдарының докторы Алма Қыраубаева елімізде ең алғаш 1993 жылы ұлттық мектептің негізін қалаған еді. 

Алайда Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Ораз Жандосов ауылында ашылған гуманитарлық қазақ мәдениетi 

мектеп-лицейi ұзаққа бармай, үш жылдан кейін қаржы тапшылығынан жабылып қалды.  

Ерте ашылған мектеп нағыз қазақы білімнің құтты шаңырағы болғанын сол кезеңде аталған мектептен білім 

нәрімен сусындаған шәкірттер жақсы біледі. Алма Қыраубаева осы мектепке негіздеп, ұлттық мектептің барлық 

талаптарын айқындаған, «Сенім» атты жаңа бағдарлама жасаған өнегесін ұстаздың замандастары мен әріптестері 

мақтанышпен айтады. Аталған бағдарламаның талаптары бойынша ұлттық мектептің оқушыларына ұл балалармен – 

«мырза», қыздармен – «бикеш» деп сөйлесу міндеттелген екен, сосын жас мұғалiм қыздарды «бике» деп, үлкен әйел 

мұғалімдерді «бибі» деп атаған. Ұстаздар балаға «сен» деген сөздi қолданбай «сiз» деп айту осы мектепте 

қалыптасыпты. Бұл баланы жастайынан өз-өзіне сенімді тұлға ретінде қалыптастыру мақсатында туындаған. 

Ізет көрсетіп, сыпайылық білдіру мәніндегі сөздердің қазақ тілінің өзіндік бір ерекшелігін танытатындықтан, 

басқа тілге ойдағыдан еркін аударыла бермейтіні белгілі. Сыпайылық мәнін білдіретін тілдік бірліктер этнограф 

ғалымдардың айтуынша, өзінің жан-жақтылығы мен молдығы жағынан өзге тілдерге қарағанда қазақ тілінде 

молырақ. 

Қазақ тіліндегі сыпайылық мәнін білдіретін, ең кең тараған, жиі айтылатын түріне туыстық атаулардан 

туындаған сөздер жатады. Әдетте, ата, әже, апа, шеше деп өз ата-анасын, аға, әпке деп туған бауырларын, тәте, 

жезде, жеңге деп басқа да туыстарын атайтыны белгілі. Ал бұл сөздерге –й қосымшасын жалғау арқылы атай, әжей, 

апай, шешей, ағай, әпкей, тәтей, жездей, жеңгей деп қолдану үрдісі бар [Қазақ грамматикасы, 2002].  

Туыстық атау мен адам атауларына –м тәуелдік жалғауының, -шек, -қай қосымшасының жалғануы арқылы да 

сыпайылық мәні білдіріледі: інім, інішек, сіңлім, қарындасым, балам, балақай, қызым, ұлым. Қарт, қария, ақсақал, 

отағасы, кейуана, бәйбіше, бикеш, бике сөздері өз ретіне қарай сыпайылық мәнін білдіретін сөздер ретінде 

қолданылады.  

Ересек азаматтар адам аттарының бірінші, кейде екінші буынына –еке, -ке қосымшасын қосып айту арқылы да 

ізет білдіре сөйлейді. Әбділдә – Әбеке, Сағи – Сәке, Бақыт – Бәке, Әділ – Әдеке, Есет – Есеке т.б. Кейде адам 

есімдеріне аға, әпке, тәте, апа сөздерін тіркестіріп айтады: Хасен аға, Райхан әпке, Уәли аға, Зәуре апа, Сәния тәте, 

ақсақал, қария, отағасы, кейуана, бәйбіше деп егде жастағыларға, негізінен, ересектерге қарата айтылады. Бикеш 

деп бойжеткенге, кәмелетке жеткен қыздарға, бике деп жас әйелге қарата атайды.  

Көпшілік жиналған қауымға қарата құрметті, қадірлі, ұлағатты, қымбатты, аяулы, сүйікті секілді сөздерді 

тіркестіріп айту да сыпайы қарым-қатынас жасаудың алғышарты болмақ. Құрметті халайық, қымбатты достар, 

қадірлі әріптестер, қымбатты қайынжұрт, құрметті меймандар, аяулы туған-туыс, ұлағатты ұстаздар, 

сүйікті балаларым деген секілді атаулар сыпайылық пен үлкен сезімді білдіріп, адамдар арасындағы қарым-

қатынасты реттеп отырады.  

Сыпайылық мәнін білдіретін бір топ сөздер – кешірім сұрау тілдік бірліктері. Халқымыз жағымды сөзбен 

адамдардың арақатынасын жақсартады. Көңіл-күй тілдік бірліктері сыпайылық білдіру, инабаттылық жасау, ізеттілік 

білдіру, әдептілік таныту, кішіпейілділік сақтау, көрегенділігі мен тәрбиелілігін байқату, қазақ тұрмыс-салтында, 

тұрмыс-тіршілігінде берік орын алған ұстаным, адамгершілік өлшенімі, құрмет тұту этикеті саналады.  

Халқымыздың қатігездік пен өшпенділіктің кез келген көрінісіне қарсылық білдіріп, ұрпақты ғасырлар бойы 

кешірімділікке, қайырымдылыққа, ізгілікке үндеп келеді. Мәселен, Асан қайғы «Ердің құны болса да, алдыңа келіп 

қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеш те қоя бер, бұрынғыны қуыспа, деп ұрпақты бір-бірімен тату тұруға 

шақырған.  

Нәтиже мен талқы. Осындай пенде атаулыға құрметпен, ізгілік тұрғысынан қарауды танытатын адам 

бойындағы жақсы қасиетке кешірім өтіну жатады. Кешірім өтінуге хал үстінде жатқан адамның жақын адамарымен 

бақұлдасып, тіршілікте артық-кем кеткен істерін, жіберген қателіктерін мойындап, кешу сұрау да жатады. Кешірім 

өтіну адамның өзі жіберген қатесін мойындап, кешу сұрауы да жатады. Кешірім өтіну адамның өзі жіберген қатесін 

сезініп, мойындаумен қоса оның батылдығы мен әділеттікке жүгінетін ақыл-парасатын да танытады. Күнделікті 

тұрмыс-тіршілікте қателесіп, жіберген жағымсыз қылығына өкініш білдірген жанға адами тұрғыдан кеңшілік 

көрсетіп, кешірім жасау арқылы оған дұрыс жөн-жосық көрсетіледі. Мұның өзі кешірім өтінушінің саналы түрде 

тәлім-тәрбие алуына қамқорлық көрсетудің көрінісі. Айыбын мойнына алған, қатесін дұрыс, сезініп, оған өкініш 

білдіргенге кешірім жасалады. Кешірімділік – адам бойындағы жақсы қасиет. Кешірім өтінгенде айтылатын сөз 

орамдары мынадай: кешіріңіз, ғафу етіңіз, кешірім өтінемін, айып етпеңіз, айыпқа бұйырмаңыз, айыптымын, 

кінәлімін, қателесіппін, жаңылысыппын, абайламаппын, мүмкін болса, қажет деп тапсаңыз, керек деп ойласаңыз, 

сізден рұқсат болса, рұқсат етсеңіз, мақұл көрсеңіз, лайық деп қарасаңыз, қарсы болмасаңыз, ренжімесеңіз, 

мархабат етіңіз, еркіңіз білсін, қалауыңыз болсын, қалауыңыз білсін, қаласаңыз, ренжи көрмеңіз, қапа болмаңыз, 

ренжімеңіз, абыржымаңыз, көңіліңізге алмаңыз, өкінбеңіз, уайымдамаңыз, жүрекке жақын алмаңыз, ашу 

шақырмаңыз, ашуға жеңдірмеңіз, дүрдараз болмаңыз, дүрдараздық ете көрмеңіз. 

Осы кешірім сұрау тілдік бірліктерін тұрақты түрде қолданылатын сөз оралымдары ретінде қарастыруға 

болады.  
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«Русская речь» журналының бас редакторы, лингвист Алексей Шмелевтің: «Для современного русского 

этикета предпочтительнее безликое «простите» или «извините», потому что все остальные выражения маркированы, 

то есть эмоционально окрашены и могут вызвать неудовольствие вашего собеседника» деген пкірі біздң қазргі қазақ 

тілі үшін де өзекті деуге болады [http://www.spletnik]. Себебі біздің тіліміздегі ең көп қолданылатын кешрім сұрау 

тілдік бірлігі – кешіріңіз, кешірім өтінемін, кешірім сұраймын. Жоғарыда көрсетілгендей, кешірім сұрау тілдік 

бірліктері біздің тілімізде де мол. Коммуникативті стратегияға байланысты кешірім сұрау тактикалары түрліше 

қолданыла береді.  

Біздің тілімізде сыпайылық мәнін білдіретін фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, афоризмдерді көптеп табуға 

болады. Тұрақты түрде қолданылатын мақал-мәтелдердің ішінде «сыпайы» сөзі қатысқан оралымдардың беретін 

мағыналарына қарай былай жіктеуге болады: 

 

Шынайылық  Сыпайы емес Өте сыпайы Сыпайыдан - әдемілікке 

Сыпайы сырын жасырмас, 

Пұшық мұрнын жасырмас 

Сыпайының алдында 

сүйек жатсын 

Сыпайы тоңбайды, - 

қалтырайды 

Сыпайығас ұлулықтан 

әсемдік жарасады 

Сыпайы сырын жасырмас, 

ақырын ғана бүлк етер 

Сыпайының қарағаны – 

сұрағаны 

Сыпайы иманмен қаптап 

қойғандай 

Сыпайыға өлім бар да, 

қорлық жоқ  

Сыпайы сырын білдірмес Сыпайыны түзде көрме, 

үйде көр 

Сыпайыға оқ тисе, 

жамандай шуламас 

Әркім – сыйласқанның 

құлы 

Сыпайылық жоқ жерде, 

Сыйласу да жоқ. 

Сыпайының сыры мол Сыпайы жаурамайды, 

дірілдейді, тоңғаны 

өзгелерге білінбейді 

Кішіпейілділік – кісі көркі 

   Кішіпейілділіктен 

кішіреймейсің 

 

«Сыпайы» сөзі қатыспағанмен, сыпайылық мағынасын беретін мақал-мәтелдер. 

 

Ескерту мәнін білдіретін сөз 

орамдары 

Сыпайылықтан туындайтын нақты, 

айқын нәрсе, құбылыс 

Сыпайылықтан – сыйластыққа  

Әдептің басы - байқап сөйлеу. 

(Иүгнеки) 

 

Арғымаққа оқ тисе, мәстектей туламас 

(сыпайылық сақтар деген мағынада) 

Әркім – сыйласқанның құлы 

«Сіз» деген әдеп, 

«Біз» деген көмек 

Әдепті сырттан мақтар (сыртынан мақтап 

жүреді) 

Кішіпейілділік – кісі көркі 

  Кішіпейілділіктен кішіреймейсің 

 

Қазақ жазушысы Ғабит Мүсірепов: «Сұлулық, әдептілік, білімділік, сезімділік, ерлік, даналық – бәрі де жеке 

адамның меншігінде емес, ең алдымен, елдің, халыктың еншісі» деп, қазіргі қазақ бойындағы жоғарыда аталған 

қасиеттерді ғасырлар бойы ата-бпба бойындағы қасиеттерден жинақталғанын айтады. 

Өзге халықтардың сыпайылық туралы көзқарастары мәдениетаралық коммуникацияны игеру үшін оқуды, 

білуді қажет етеді. Джон Локктың «Вежливость – первая и самая приятная дородетель», Сервантестің «Ничто не 

обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость», Эрзм Роттердамскийдің «Вежливость 

порождает и вызывает вежливость», А.В. Суворовтың «Вежлив бывает и палач», Фредерик Шопеннің 

«Вежливостью достигнешь больше, чем насилием», Честерфилдтің «Вежливость и хорошие манеры свершенно 

необходимы для того, чтобы украсить любые другие достоинства и таланты. Без них ученый обращается в педанта, 

философ в циника, военный в грубого скота», Пьер Буасттың «Люди до крайности вежливые скоро надоедают», 

Кристиан Боувидің «Небольшая доза вежливости делает жизнь приятной, большая облагораживает ее», Юлий 

Цезарьдың «Кто обличает чужую невоспитанность, сам не может служить образцом вежливости» [https://stuki-

druki.com/aforizm_Vezhlivost.php] деген сөздері сыпайылықтың сан қырлы екендігінен, оның қоғамдағы адамдардың 

түсініктерінің әртүрліліліген, қала берді әр адамның қоғамдағы функциясымен де тікелей байланысты екендігін 

көрсетеді. Мсыалы Суворовтың іскер де сыпайы бола алады деген маәндегі қанатты сөзі осыған мысалбола алады.  

Сингапурдың мемлекеттік саяси қайраткері Ли Куан Ю: «Сыпайы болудан сіз ешнәрседен ұтылмайсыз. «Жоқ» 

деп айтуға мәжбүр болатын жағдай болады, бірақ оны мәдениетті түрде, шынайы себептерін түсіндіре отырып 

жеткізіңізші... Не себепті «Жоқ» екенін маған түсіндіріңізші. «Жоқтың» орнына «Иә» деп айтпай-ақ та қойыңыз... 

Егер «Жоқ» деп айтуға шынайы себептер болса, жауабыңыз «Жоқ» болып қала берсін, бірақ оны сыпайы жеткізіңіз» 

деген екен. Міне, бұл сыпайылықтың ең биік шыңы десек те болады. Бірақ кей жағдайларда олай болмауы мүмкін. 

Адамның мінез-құлықтарының әртүрлі болуымен қатар, жауаптар да әртүрлі болуы заңды. Оның үстіне сол сәттегі 

ситуацияны да ескеру керек.  

Уильям Шекспирдің «Достық әлсізденген сайын сыпайылық арта түседі», А.П. Чеховтің «Тәрбиелі адамдар 

адамның жеке басын ардақтай біледі, сондықтан да олар әр уақытта мейірбанды, жайдары, сыпайы, көнгіш келеді... 

Болмашыға бола өтірік те айтпайды... Олар көп мылжыңдамайды... Ешкімге сырын шашпайды», Мигель де 

https://stuki-druki.com/aforizm_Vezhlivost.php
https://stuki-druki.com/aforizm_Vezhlivost.php
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Сервантестің «Оңайлықпен қолға түспесе де, бағаланбай жүрген нәрсенің бірі – сыпайылық» деген афоризмдері 

сыпайылықтың бағасын арттыра түседі.  

Сыпайылық туралы өлең-жырлар да қазақ ақындарының ойларына арқау болған. 

Сыпайылық, сынықтық, әдептілік – 

Сымбатыңа сыйымды әдет-қылық. 

Сан жігітті сыртыңнан сүзілдіріп, 

Сан жігітті қойдың сен дәметтіріп. 

Сыңғырауың сырнайдай әлет күліп, – 

Сымбатыңа сынымды әдет-қылық. 

Сан жігітті сыртыңнан үзілдіріп, 

Сан жігітті қойдың сен әлек қылып. 

Суымайтын, сөнбейтін әдепкі үміт – 

Сымбатыңа сыйымды әдет-қылық. 

Сан жігітті сыртыңнан сызылдырып, 

Сан жігітті қойдың сен әлек қылып. 

 

Әбдрахман Асылбектің осы бір өлеңінде қыз бойындағы сыпайылықты әдемі суреттеген.  

 

Мені үлкендер әдепті деп мақтайды, 

Мінезімнен теріс қылық таппайды. 

Ал, егер сен жалқау болсаң тілазар, 

Ондай әдет жақсылыққа жатпайды. 

Қарсы алдынан кесіп өтпей көлденең, 

Қашан да мен үлкендерге жол берем. 

Абайсызда қалса біреу сүрініп, 

Сол заматта сүйеніш боп, қол берем. 

Тілін алып кішінің де, кәрінің, 

Көңілінен шығып жүрмін бәрінің. 

Ата-ананың айтқан сөзін тыңдауды 

Әдептілік белгісі деп таныдым. 

 

Сыпайылықтың бір аты әдептілік. Ендеше әдептіліктің де сыпайылық концептісн ашуға көмегі мол. Бұл ретте 

бабаларымыздан келе жатқан «Әдептілік ар-ұят - Адамдықтың белгісі, Тұрпайы мінез, тағы, жат –Надандықтың 

белгісі», «Әдептілік - адам көркі» деген жолдар сыпайылықтың басы – әдепте жатқандығынан хабар береді.  

Қорытынды.Қорытындылай келгенде, сыпайылық мәні адамзаттың барлық коммункация түрлерінде 

кездеседі. Бірінші кезекте таза грамматикалық репрезентациясы белгілі бір грамматикалық тұлғалар арқылы 

беріледі. Мәселен, Жіктеу есімжіктерінің ІІ ақ сыпайы түрінде, сонымен қатар жіктеу есімдіктерімен қатар келетін 

тәуелдеу категориясының ІІ жақ сыпайы түрінде, бұдан өзге жіктік жалғауының ІІ жақ сыпайы тұлғасында келеді. 

Екіншіден, сыпайылық мәні рең мәнін туғызатын туыстық атауларға жалғанған жұрнақтар арқылы да беріледі. 

Үшіншіден, адам есімдерінің қысқарған түрлері (Мәке, Досеке, Тәке, Ареке т.б.) арқылы да беріледі. Ал 

семантикалық репрезентациясы фразеологизмдер мен мақал-мәтелдерде, афоризмдерде, өлең-жырларда 

сипатталады. Жалпы сыпайылық мәнін репрезентациялану шегі өте ауқымды. Сондықтан да сыпайылықты концепт 

ретінде қарастыруға толық болады.  
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ЖАҚСЫ ӨМІР ЖАҚСЫ ОЙЛАРДАН БАСТАЛАДЫ... 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ тіл білімінің дамуына, қазақ сөзінің қорын кеңейтуге қазақ сөзінің қуатын мен өміршеңдігін 

зерттеуге елеулі үлес қосып келе жатқан лингвист-ғалым, лингвомәдениеттанушы, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Жамал Айтқалиқызы Манкееваның ғылыми тұжырымдарына талдау жасалады. Жамал 

Айтқалиқызы - қазақ лексикологиясы мен этнолингвистикасының негізін қалаушы Ә.Қайдар, М.Балақаев, 

І.Кеңесбаевтардың ізін жалғастырушы тұлға. Ғалымның зерттеулері қазіргі лингвомәдениеттанушы, этнолингвист 

мамандар даярлауда кеңінен қолданылатын сұранысқа ие еңбектер қатарынан табылып отыр. Ж.Манкееваның сөз 

бойындағы мәдени мағынаны айқындаудың тәсілдері мен этнолингвистикалық талдау үлгілері арқылы бүгінгі күні 

қазақтың сөздік қорындағы бірқатар тіл бірліктерінің жаңғырғанын, таныла бастағанын байқаймыз. Мақалада ғалым 

ұсынған талдау үлгілері таныстырылады. Сондай-ақ , ғалым Ж.Манкееваның шәкірт дайындау, ғылыми кеңес беру 

әдістері, рухани болмысы, ғалымдық әлемі жайында пікір ұсынылады. Ғылымды зерттеп қана қоймай, шәкірт 

дайындап, ғылыми ізді одан әрі жалғастыру, қазақ этнолингвистикасы мен лингвомәдениеттану саласының 

зерттелуін кеңейту мүддесіндегі ұстанған бағыттары туралы айтылады.  

Түйін сөздер: ғалым әлемі, ұлттық сана, лингвомәдениеттану, этнолингвистикалық талдау, тұлға 
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A GOOD LIFE STARTS WITH GOOD THOUGHTS ... 

 

Abstract 

The article analyzes the scientific conclusions of the linguist-scientist, linguoculturologist, doctor of philological 

sciences, professor Zhamal Aitkalievna Mankeeva, who made a significant contribution to the development of Kazakh 

linguistics, expanding the Kazakh vocabulary and studying the potential and vitality of the Kazakh word. Zhamal Aitkalievna 

is a follower of the founders of Kazakh lexicology and ethnolinguistics A. Kaidar, M. Balakaev, I. Kenesbaev. The scientist's 

research is one of the most significant works in the training of modern linguists and ethnolinguists. We see that a number of 

linguistic units in the Kazakh lexicon have been revived and modernized today with the help of Zh. Mankeeva's methods of 

ethnolinguistic analysis and methods for determining the cultural meaning of words. The article presents samples for analysis 

proposed by the scientist. The article also offers an opinion on the training of personnel, on the apprenticeship of the scientist 

Zh. Mankeeva and on the valuable methods of scientific consulting. It tells not only the study of science, but also the priorities 

of the continuation of scientific research, the expansion of research in the field of Kazakh ethnolinguistics and 

linguoculturology in the direction of the scientist Zh.Mankeyeva. 

Key words: the world of the scientist, national mind, cultural linguistics, ethnolinguistic analysis, personality 
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ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ХОРОШИХ МЫСЛЕЙ ... 

 

Аннотация 

В статье анализируются научные выводы лингвиста-ученого, лингвокультуролога, доктора филологических 

наук, профессора Жамал Айткалиевны Манкеевой, внесшей значительный вклад в развитие казахского языкознания, 

расширение казахского словарного запаса и изучение потенциал и витальность казахского слова. Жамал 

Айткалиевна - последователь основоположников казахской лексикологии и этнолингвистики А.Кайдара, 

М.Балакаева, И.Кенесбаева. Исследования ученого - одна из самых весовых трудов в подготовке современных 

лингвистов, этнолингвистов. Мы видим, что ряд языковых единиц в казахской лексике возрожден и модернизирован 

сегодня с помощью методов Ж. Манкеевой этнолингвистического анализа и методов определения культурного 

значения слов. В статье представлены образцы для анализа, предложенные ученым. В статье также предлагаются 
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мнение по подготовке кадров, об ученичестве ученого Ж. Манкеевой и о ценных методах научного 

консультирования. Рассказывается не только изучение науки, но и о приоритетах продолжение научных 

исследований, расширение исследований в области казахской этнолингвистики и лингвокультурологии в 

направлении ученого Ж.Манкеевой. 

Ключевые слова: мир ученого, национальный разум, лингвокультурология, этнолингвистический анализ, 

личность 

 

Кіріспе. Дүниежүзі халықтарының арасында өзіндік орны бар, сан ғасырлық тарихы бар түркі халықтарының 

ортақ құндылығы – тілі. Этнос тарихының қаншалықты терең екендігін, әр дәуірде ұстанған саясатын табиғи – 

климаттық жағдайларға байланысты қалыптасқан салт-дәстүрлерін әлеуметтік психологиялық жүйесін танытатын да 

сол- тіл. Қай елді зерттеуге, танып-білуге ниет етсек, ең алдымен оның тіліне назар аударамыз. Себебі тіл – халық 

өмірінің айнасы. Яғни, халықтың бүкіл тұрмыс-тіршілігі, принциптері, көршілерімен қарым-қатынас жасаудағы 

саяси жүйесі – барлығы оның тілінде көрініс табатыны ақиқат. Әсіресе белгілі бір тарихи кезеңде орын алған, кейін 

қоғамдық - әлеуметтік ахуалға байланысты қолданыстан шыққан немесе тіптен ұмытылып кеткен заттар мен 

ұғымдардың атаулары сол тілде сақталады. Сондықтан тіл тарихын зерттеуді мақсат еткен ғалымдардың ұтары мол. 

Оның ішінде түркі тілдерінің табиғи болмысын танытатын есте жоқ, ескі замандағы күйінен хабар беретін байырғы 

түбірлерді зерттеу, оны тіл біліміндегі аса күрделі әдіс – тәсілдерді қолдана отырып, жаңғыртуға екінің бірінің 

жүрегі дауаламайтыны да рас. Осындай қадамға тәуекел еткен академик І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев, Ғ.Айдаров, 

Н.Сауранбаев, Ә.Қайдаров, Р.Сыздық, Ш.Сарыбаев, Е.Жанпейісов, С.Омарбеков, Т.Жанұзақов, О.Нақысбеков, 

Б.Әбілқасымов сынды аға буын ғалымдардан өнеге алып, түркітану мектебінің белді ғалымы атанған Жамал 

Айтқалиқызы Манкеева болғаны тектен тек емес-ау, сірә? Ғылым мен білімге қатаң талап қойылған кеңес кезінде 

қазақтың тұңғыш университетінде білім алған, оны А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтында шыңдаған, 

Мәскеудің ең бай кітапханасындағы еңбектермен танысып, түркітанушылардың озық тәжірибесін бойына сіңірген 

жас зерттеуші «Қазақ тіліндегі етістік негізді байырғы түбірлер реконструкциясы» тақырыбындағы кандидаттық 

диссертациясын қорғаған болатын. Профессор Ж.Манкееваның «қазақ тіліндегі байырғы түбірлерді жаңғырту» атты 

монографиясы қазірге дейін жоғары оқу орындарында оқыталатын тіл тарихы, тарихи грамматика, тарихи 

морфология, түркі тілдерінің салыстармалы грамматикасы сияқты негізгі пәндерді оқытуда кеңінен пайдаланылып 

келеді. Сондай-ақ, түбір мәселесіне назар аударған қай зерттеуші болса да аталмыш еңбекті айналып өтпейді. Бұл 

профессор Ж.Манкееваның құрылымдық-жүйелік және тарихи салыстырмалы парадигмада жүргізген іргелі 

зерттеуінің қомақты нәтижесі.  

Зерттеу материалы. Әдістемесі. Уақыт өтуімен тоқтаусыз дамыған тіл білімі ендігі жерде таңба мен оны 

қолданушы арасындағы байланысқа назар аударып, прагматикалық бағытта дами бастады. Осы тұста тілдік 

бірліктерге бір заттың немесе ұғымның атауы ретінде ғана қарамай, сол зат пен құбылысқа байланысты күллі 

ақпаратты таңбаға сыйдыра білген. Халықтың даналығына жіті назар аударатын уақыт келді. Бұл тіл білімі 

тарихында антропоөзекті парагдима деген атауға ие болды. Осы тұста этностың баға жетпес байлығы – тілін үлкен 

екі топқа бөліп зерделеу жолға қойылды. Ғалым қазақ этнолингвистикасының негізін салған ұстазы Академик 

А.Қайдарың ізімен мәдени лексиканың тарихи қабаттарын, оның ішінде қыпшақтық қабатын, этномәдени 

атауларының танымдық негіздерін тереңірек зерттеуді мақсат етті. Жылдарға созылған үздіксіз ізденіс нәтижесінде 

қазақ тіл білімінің қорына «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері» [1], «Қазақ тіл білімінің 

өзекті мәселелері» [2], «Қазақ тіліндегі тарихи туынды түбірлерді жаңғырту» [3] деп аталатын монографиялары 

қомақты үлес болып қосылды. 

Ғалым тіл тарихын зерттеудегі тәжірибесін ұтымды пайдалана отырып, қазақ сөздік қорындағы көптеген 

көнерген сөздердің этимологиясын ашқан. Қазақтың ұлттық сана сезімі мен дүниетанымын жан-жақты ашу үшін 

ғалым бай ауыз әдебиетіміздің материалына жүгінеді. Атап айқтанда халық игілігіне айналған бесік жырлары, мақал-

мәтелдері, сияқты фальклордың сан саласын құрайтын шығармаларында кездесетін мәдени сипаттағы 

лексемалардың семантикалық әлеуетін барынша ұтымды пайдалана білді. Заттық мәдени лексикаға жататын қандай 

атауды қарастырса да Ж.Манкеева алдымен оның тарихына үңіліп, диахрондық аспектіде зерделейді. Содан кейін 

ғана сол атауға байланысты қазіргі тіл ұстанушының санасында қалыптасқан суретке үңіліп, танымдық 

сипаттамасын жасайды. Бұл материалдық мәдениет саласына жататын кез келген атаудың менталдық жүйесіндегі 

орнын барынша нақты көрсетуге септігін тигізеді.  

Нәтижелер. Қалай десек те, профессор Ж.Манкееваның докторлық диссертациясындағы талданған: 

жанторсық, көнек, саба, түбек, аяққап, асадал, бал сауыт, бал қасық, жүкаяқ, құты, піспек, пышақ сап, шай 

сауыт, тегене, астау, қымыз ожау, шам қойғыш, қоржын, сапсалғы, т.б. сөздер келер ұрпаққа халқымыздың өткен 

өмірінен, тұрмыс тіршілігінен мол ақпарат беретін тілдік деректер болып қала бермек. Сондай-ақ, жеті қазынаның 

бірі - құмайтазы мен тұлпарға қатысты мәліметтер, көкпар ұлттық ойыны, жаңа түскен келінге, жаңа туған 

нәрестеге, жалпы қуаныштың белгісі ретінде шашылатын – шашу т.б. сияқты этномәдени атауларға жасалған 

этнолингвистикалық талдау да ғалым еңбегінің құндылығын арттыра түседі.  

Ж.Айтқалиқызын осындай этномәдени мазмұны бай сөздерді қағаз жүзінде ғана жұмсамай, өмірде, күнделікті 

тұрыста қолдануға тырысатын ұлттық байлығымызды жастарға насихаттауды да парызым деп санайтын нағыз 

ұлтжанды тұлға ретінде танимыз. Жаһандану аясында сандаған өзгерістерге ұшырап, өзіндік бет – бейнемізден 

ажырап қалу қаупі туындаған кезде де Жамал апайды қазақ қызына тән қарапайым болмысын сақтай білген, 
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айналасына көркем мінезімен үлгі бола білген, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете отырып, қандай жағдай болса да 

әдептілгін сақтаған қалпында жоғары деңгейде қала білген дана қазақ әйелі десек қателеспейміз. «Кең болсаң, кем 

болмайсың» деген қазақы ұстанымды ту еткен ғалым апамызға жаратқан өзі сияқты ұлтжанды, білімді, парасатты, 

саналы ғұмырын ғылым-білімге арнаған азаматты серік етуді жазыпты. Өмірде де, ғылымда да жол тоғысқан 

жарасымды жұп қазақ руханиятының кең арналы қос өзені іспеттес тіл білімі мен әдебиеттану ғылымында сандаған 

шәкіртті тәрбиелеп, өзіндік мектебін қалыптастырды. Бүгінде еліміздің түкбір-түкбірінде білім беру саласында 

жемісті еңбек етіп жүрген жас зерттеушілер мен ұстаздар үлкен өмірге дәл осы азаматтардан жолдама алғанын 

мақтан тұтады. 

Талқылау. Тіл білімі институтының табалдырығын алғаш аттағанымда қазақ ғалым қыздарының көшбасында 

тұрған ұстазым Академик Р.Сыздықтан кейін жол көрсетіп, жөн сілтеген алдыңғы буын өкілі ретінде Жамал 

апайдың орны мен үшін ерекше! Мен таныған жиырма жылдан астам уақытта Жамал Айтқалиқызы жауапкершілігі 

өте жоғары ғылыми қызметкер, өкшесін басып келе жатқан жастарға ақылын айтып, олардың бөліскен сырын сақтай 

білетін дос, қашан да көмегін аямай демеп жіберуге, тырысатын жанашыр әріптес, менің білгенімді өзгелер де білсін 

деген оймен ақыл-кеңесін беруден шаршамайтын кең пейілді мейірімді жан ретінде санамнан нық орын алды. 

«Адамның басшысы - ақыл, жетекшісі – талап, жолушысы – ой, жолдасы – кәсіп, қорғаны – сабыр, қорғаушысы – 

мінез, сынаушысы – халық» деген саққұлақ бидің сөзін назарға алсақ, профессор Ж.Айтқалиқызының бойынан осы 

ұғымдардың қай-қайсысы да табылады. Қарап тұрсақ, ғылымда жүрген қазақ қыздары баршылық. Әрқайсысының 

ғылымға қосқан үлесі де әртүрлі, өз жол бар, өзіндік орны бар. Жамал Айтқалиқызының өзіндік ерекшелігі ретінде 

оның ешқашан қызбалыққа салынбайтын, әр сөзін ойланып айтатын ұстанымдылығы, кісінің көңіліне қарай білетін 

бияздылығы, қай істе де «әліптің артын» бағуды жөн көретін сабырлылығы қай қайсымызға да үлгі болар ерекше 

қасиеттері дер едік. 

Ешқашан кісінің сыртынан жаман сөз айтпайтын Жамал апайдың өмірлік кредосы ұлы Абайдың «Адамзаттың 

бәрін сүй, бауырым деп...» деген өсиетімен толық үндеседі. Мұндай ұстанымды жүрегі кең адам ғана таңдаса керек... 

Айналасындағы адамдарды кәрі - жас деп бөлмейтін, ешкімді жатырқамайтын мінезі кісіліктің биік сатысына 

жеткендігін көрсетеді. Жамал Айтқалиқызы – жан жағына шуағын шашып жүретін, ешкімнен көмегін аямайтын, 

айналасына үнемі жақсылық жасап, өзгелерден де тек игілік күтетін, жақсы хабарлардың жаршысы болуға жаны 

құмар жан. Сондықтан да «Жақсы өмір жақсы ойлардан басталады» демекші, ғалымның өмірі әрдайым жақсы 

жаңалықтарға толы болса керек... 

Жамал Айтқалиқызы қандай ортады болса да айналасындағы адамдардың бойынан жақсылықтың нышанын 

іздейтін, кім кімнің де кішкентай болса да жетістігін көріп, бағалай білетін ел алдында мерейін өсіруге тырысатын, 

жақсылыққа жаны құмар жан. Кісінің көңілін көтеретін бірауыз жылы сөзді айта білген адамның өзі де 

айналасындағылардың ыстық ықыласына бөленетінін осы Жамал апайдың ортасынан көрдік. Әсіресе өзінен кейінгі 

жастардың қандай да бір талантын, бейімділігін, ақындығын, өнерпаздығын дәріптеп, әрқайсысының қиялына қанат 

бітіретін, талабын шыңдайтын, қуаттандыратын, қысқасы қазіргіше айтқанда, «мықты мотивация» бере білетін 

ақылшы ұстаз. Ғылым ордасына имене қадам басқан жастар Жамал апайдың мектебінен өткенде қанаттанып өзіне 

деген сенімділігі артып, ғылымға қандай да бір үлес қосатын еңбегін жазып, саналы өмірге жолдама алғандай 

болатын. Ғалым апамыздың сыртқы сұлулығына тәнті болған жұрт оның ішкі бай рухани әлемімен танысқанда 

толық үйлесімділікті көріп, риясыз көңіліне іңкәр болады. Мен де апайды ғалым ұстаз ретінде және жанашыр дос 

ақылшы апа ретінде үлгі тұтамын және ерекше құрметтеймін.  

Қорытынды. Бір кезде ғылым ордасында басталған таныстығымыз жылдар өте келе әдемі сыйластыққа 

ұласып, бүгінде тонның ішкі бауындай туысқандық қарым-қатынасқа айналды. Отбасымызда қандай қуанышты 

жағдай болса да Зейнол ағай мен Жамал апай – төрімізден табылатын сыйлы қонағымыз. Өмірімде осындай ақкөңіл, 

кең пейілді, жанмен жолымды тоғыстырған ұстазым, ардақты анам, іспеттес болған Рәбиға Сәтіғалиқызына алғысым 

шексіз! Сан салалы бұралаңы көп өмір жолымда қазақтың осындай біртуар қызы бастаған көшке ілескеніме, үлгі 

тұтып, бой түзейтін апаларымыздың бар болғаны үшін тағдырыма ризамын! Ғылымда бергеніне берері мол кемел 

жасқа жетіп отырған Зейнол Ғабден Қабиұлы мен Жамал Айтқалиқызына мықты денсаулық, қажымас қайрат, 

ғылыми шығармашылық табыс және ұзақ та баянды ғұмыр тілейміз! 
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Abstract 

The article considers the problems of developing students' reading comprehension skills in learning a foreign language 

Reading is the most important skill in English language in comparison with other language skills in acquiring language. If 

students are good at reading, they will be good at other language skills (writing, speaking, and listening). For this reason 

teachers of English language should focus on this skill and know strategies to develop this skill, how to work on it, how to 

improve learners’ reading skills and how to organize the process of acquiring the language at the lessons while working with 

the text.The main stages of working at reading text and activities to develop learners’ reading comprehension are suggested in 

the article. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУДЫ ДАМЫТУ СТРАТЕГИЯСЫ ТҮСІНУ ДАҒДЫЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада студенттердің шет тілін үйрену кезінде оқуды түсіну дағдыларын дамыту мәселелері 

қарастырылады.оқу-бұл ағылшын тілін меңгерудегі басқа тілдік дағдылармен салыстырғанда ағылшын тіліндегі ең 

маңызды дағды. Егер оқушылар жақсы оқи алатын болса, олар басқа тілдік дағдыларды да жақсы меңгереді (жазу, 

сөйлеу және тыңдау). Осы себепті, ағылшын тілі мұғалімдері осы дағдыға назар аударып, осы дағдыларды дамыту 

стратегияларын, онымен қалай жұмыс істеу керектігін, оқушылардың оқу дағдыларын қалай жақсартуға 

болатындығын және мәтінмен жұмыс жасау кезінде сабақтарда тілді меңгеру процесін қалай ұйымдастыруға 

болатындығын білуі керек.Мақалада мәтінді оқу кезіндегі жұмыстың негізгі кезеңдері және оқушылардың оқығанын 

түсінуді дамыту шаралары ұсынылады. 

Түйін сөздер: тілдік дағдылар, оқуды түсіну, оқу кезеңдері, оқу стратегиялары, оқу дағдыларын жетілдіру 
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ПОНИМАНИЕ СТРАТЕГИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития у студентов навыков понимания прочитанного при изучении 

иностранного языка чтение является наиболее важным навыком в английском языке по сравнению с другими 

языковыми навыками при овладении языком. Если учащиеся хорошо умеют читать, они будут хорошо владеть и 

другими языковыми навыками (писать, говорить и слушать). По этой причине учителя английского языка должны 

сосредоточиться на этом навыке и знать стратегии развития этого навыка, как работать над ним, как улучшить 

навыки чтения учащихся и как организовать процесс овладения языком на уроках при работе с текстом.В статье 

предлагаются основные этапы работы при чтении текста и мероприятия по развитию понимания прочитанного 

учащимися. 

Ключевые слова: языковые навыки, понимание прочитанного, этапы чтения, стратегии чтения, 

совершенствование навыков чтения, деятельность 

 

Introduction. Reading is a complex process of language activity. As it is closely connected with the comprehension of 
what is read, reading is a complicated intellectual work. It requires the ability on the part of the reader to carry out a number of 
mental operations: analysis, synthesis, induction, deduction, comparison.Reading as a process is connected with the work of 
visual, kinesthetic, aural analyzers, and thinking. The visual analyzer is at work when the reader sees a text. While seeing the 
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text he "sounds" it silently, therefore the kinesthetic analyzer is involved. When he sounds the text he hears what he 
pronounces in his inner speech so it shows that the aural analyzer is not passive, it also works and, finally, due to the work of 
all the analyzers the reader can understand thoughts.In learning to read one of the aims is to minimize the activities of 
kinesthetic and aural analyzers so that the reader can associate what he sees with the thought expressed in reading material, 

since inner speech hinders the process of reading making it very slow. Thus the speed of reading depends on the reader's 
ability to establish a direct connection between what he sees and what it means. 

Research Materials and Methods. Some teachers complain that most students are not able to understand what they 
read. Reasons why students don`t understand reading text: 

- Students hate to read, they only read the required textbook in order to be able to set for the achievement routine exams  
- For most of the learners, reading is an extremely difficult task that requires integrated body of skills, which also does 

not get easier with the passage of time and the accumulation of experience. 
Reading strategies 
We distinguish but do not separate the technique of reading and the comprehension of the texts read. The technical and 

the comprehensive aspects of reading are inseparably bound tip together and the pupils must begin to acquire a mastery of 
both aspects concurrently from the 5th class. Striving to teach the children the technique of reading independently of the 
comprehension of what they read, to teach them rules for reading enabling them to read correctly words which they do not 

understand, is not only a waste of time, but also a sure means of infusing in them a dislike for the foreign language. It is well 
known, reading and spelling in English present considerable difficulties owing to the fact that in English orthography, 
historical spellings of words whose pronunciation has changed, such as take, book, night, laugh, heart, bird, are very frequent. 

Finding effective methods of teaching to read English is therefore of special importance. The students must master the 
technique of reading for the most part in the 5th and 6th classes, though consolidation and improvement of habits of reading 
will continue throughout the course of instruction in the foreign language. 

To have mastered the technique of reading English means to be able correctly, fluently and expressively to read aloud 
texts in that language. 

This is obviously impossible without understanding the texts. But even if the teacher has previously familiarized orally 
the students with the syntactic structures and with the pronunciation and meanings of the sense units used in a text to be read, 
the task of teaching them to read that text demands the use of special methods by the teacher.Teachers play important role in 
improving reading skills of their students. They can follow some stages and strategies when teaching reading text. 

Reading strategies are defined as the mental operations involved when readers approach a text effectively and make 
sense of what they read. 

Research result.The stages and strategies of reading that teachers should promote for their students could be the 
following: 

- pre-reading;  

- while reading;  

- post-reading stages. 

They are very important when teaching any reading text. Each of these stages has its own characteristics, although they 
are related to one another. That is, the pre-reading stage leads to the while-reading stage and finally to the post-reading one. 
These stages help the student understand and comprehend the text. Here we suggest short descriptions of these stages:  

1. Pre-reading stage: 

Teachers in order to enable their students to understand a reading text, without looking up every single word, should 

employ the pre-reading stage, as it is important in building confidence and creating security within the learners before they 
approach a reading text. This stage also helps make the next stages of reading more easily adaptable for the reader. 

This stage includes some activities like: 
- activate prior knowledge; - set a purpose/focus; - identify author’s purpose/audience; - review (formulate hypothesis 

about the context, use titles, illustrations, headings); - make predictions; - get an idea of texts' organization/ genre; - 
vocabulary review; - mind mapping; - brainstorm. 

2. While - reading stages:  

The reading activities of while-reading stage help encourage students’ critical thinking and increase comprehension and 
easy retention. Activities for this stage could be the following: 

- read silently; - re-read; - read aloud; - check predictions; - clarify/verify comprehension; - monitor/adjust 
comprehension; - analyze; - guess; - find answers; - word associations and grouping; - use context clues: semantic, syntactic, 
picture; - use phonetic cues: sound patterns, affixes, word roots, word chunk, word division; - dictionary use. 

3. Post - reading strategies: 

Check the students’ comprehension and retention of the information of a text that they have already tackled, teachers 
should employ the last stage-the post-reading stage. This stage includes some activities for example: 

- summarize/ paraphrase; - reflect on what has been learned; - find relationships/mapping; - associate new information 
with old; - seek feedback; - interpret text; - make connections; - confirm predictions; - journals; - reading logs; - note-taking.  

Here we would like to give some recommendations  

a) for all teachers to: 
• Read more and take courses about how to teach reading in a best way. 
• Know the three main stages of reading and the strategies of each stage. Then try to apply what they know about them:  
b) forallStudentsto: 
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• Take care of reading and try to improve their skills in reading.  
• Do not depend on their teachers all time but they should try to read and read to become good readers. 
When teachers apply these stages carefully, students learn how to use them in different texts they read without teacher. 

Also, encourage student to read different kinds of materials. 
Conclusion.Reading develops students’ intelligence. It helps develop their memory, will, imagination. Students become 

accustomed to working with books, which in its turn facilitate unaided practice in further reading. The content of texts, their 

ideological and political spirit influences students. We must develop in students such qualities as honesty, devotion to and love 

for our people and the working people of other countries, the texts our students are to read must meet these requirements. 

Reading ability is, therefore, not only of great practical, but educational, and social importance, too. 

Reading is not only an aim in itself; it is also a means of learning a foreign language. When reading a text the student 

reviews sounds and letters, vocabulary and grammar, memorizes the spelling of words, the meaning of words and word 

combinations, he also reviews grammar and, in this way, he perfects his command of the target language. The more the 

student reads, the better his retention of the linguistic material is. If the teacher instructs his students in good reading and they 

can read with sufficient fluency and complete comprehension he helps them acquire speaking and writing skills as well. 

Reading is, therefore, both an aim to be attained and a means to achieve that aim 
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Abstract 

The article examines the issues of Korean-Russian-Kazakh trilingualism since 1937 from the moment of the forced 

resettlement of Koreans from the Far East to Kazakhstan and Central Asia. The study examined the functioning of the Korean 

language for 80 years, Korean living in Kazakhstan. The factors that determined the interaction of the three languages are 

primarily the daily communication of Koreans with Kazakhs, Russians and other peoples of Kazakhstan. The political factor 

also plays an important role, since the majority of the non-Kazakh population was resettled to Kazakhstan as a result of state 

policy. The geographical factor, compactness of settlement, linguistic contacts of Koreans and Kazakhs with other peoples, 

school education, the presence of an intermediary language, the media, as well as the language policy pursued in different 

periods of the country's history are also important. 

Keywords: Korean-Russian bilingualism, Korean-Kazakh bilingualism, Korean-Russian-Kazakh trilingualism, 
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ҚАЗАҚСТАН ТІЛДЕРІНІҢ ӨЗАРА ӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада 1937 жылдан бастап корейлерді Қиыр Шығыстан Қазақстан мен Орта Азияға күштеп қоныс аударған 

сәттен бастап корей-орыс-қазақ үштілдігінің мәселелері қарастырылады. Үш тілдің өзара байланысын анықтайтын 

факторлар, ең алдымен, корейлердің қазақтармен, орыстармен және Қазақстанның басқа халықтарымен күнделікті 

байланысы. Саяси фактор да маңызды рөл атқарады, өйткені мемлекеттік саясаттың нәтижесінде қазақ емес 

халықтың көп бөлігі Қазақстанға қоныс аударды. Географиялық фактор, қоныстану ықшамдығы, корейлер мен 
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қазақтардың басқа халықтармен тілдік байланыстары, мектептегі білім, делдал тілдің болуы, бұқаралық ақпарат 

құралдары, сондай-ақ ел тарихының әртүрлі кезеңдерінде жүргізілген тіл саясаты да маңызды. 

Түйін сөздер: корей-орыс қос тілділігі, корей-қазақ қос тілділігі, корей-орыс-қазақ үштілділігі, тіл саясаты, 

тілдің қызмет ету салалары 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

Статья рассматривает вопросы корейско-русско-казахского трехъязычия с 1937 г. с момента насильственного 

переселения корейцев с Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию.К факторам, обусловившим 
взаимодействие трех языков относятся прежде всегоповседневное общение корейцев с казахами, русскими и 
другими народами Казахстана. Большую роль играет также политический фактор, так как большинство неказахского 
населения было переселено в Казахстан в результате политики государства. Имеет значение также географический 
фактор, компактность расселения, языковые контакты корейцев и казахов с другими народами, школьное 
образование, наличие языка-посредника, средств массовой информации, а также языковая политика, проводимая в 

разные периоды истории страны. 
Ключевые слова: корейско-русское двуязычие, корейско-казахское двуязычие, корейско-русско-казахское 

трехъязычие, языковая политика, сферы функционирования языков 
 

Introduction.The emergence of the Korean-Russian-Kazakh trilingualism is due to a number of reasons, and, first of all, 
the wide communication of Koreans with Kazakhs, Russians and other peoples of Kazakhstan. The political factor also plays 

an important role, since the majority of the non-Kazakh population was resettled to Kazakhstan as a result of state policy. The 
compactness of settlement, school education, the presence of an intermediary language and the media are also important. 

The political factor. In the autumn of 1937, a mass migration of Koreans to the regions of Central Asia and Kazakhstan 
began. The reasons for this act of the government can be divided into two groups: foreign policy and domestic. The first group 
includes: I) the annexation of Korea in 1910 and its declaration as a Japanese protectorate; 2) Japanese intervention in the Far 
East in 1918-22; 3) the Manchu incident of 1931 and the formation of Manchukuo; 4) the adoption in 1936 by the Japanese 

government of the "Directive for the national defense of the empire," in which the USSR was declared enemy No. I; 5) the 
signing of the Japanese-German anti-Comintern pact in July 1936; 6) armed clashes on the border with China in 1937. 
Domestic political reasons are due to the policy of the state, which is characterized by distrust of all national minorities. 

Methodology.The resettlement to Central Asia and Kazakhstan, whose area was dozens of times larger than the territory 
of the Far Eastern Territory, meant that groups of the Korean population were scattered in new regions. The placement of 
immigrants in Kazakhstan had economic goals as well: the deficit of labor resources, which arose as a result of the famine of 

1931-33, when about 2 million people died and migrated, was partially filled. In 1939, the total number of the Korean 
population in the republic was 97296 people, settled mainly in the southern regions. 

The prevalence of the Russian language is due to the predominance of the Russian population in the republic for almost 
60 years, the high prestige of the Russian language, the large proportion of the non-indigenous population, as well as the 
language policy that contributed to the introduction of the Russian language into all spheres of society, and finally, the long 
language tradition that existed for many decades. The influence of these factors has been significantly weakened in recent 

years, and this leads to a linguistic reorientation of the population, primarily Kazakh, which less often uses the Russian 
language in communication with representatives of related peoples living in Kazakhstan: Uzbeks, Tatars, Kyrgyz, Turks, etc.  

Results.However, at present the Russian language is the most common language in Kazakhstan, ousted most other 
languages from many spheres of functioning; most of the non-indigenous peoples of the republic are practically monolingual 
and use only Russian. At the same time, the demographic base of the Russian language is rapidly shrinking due to a decrease 
in the proportion of Russians in the country's population and the final transition to schooling in the Kazakh language: in 2020, 

89% of schoolchildren study in Kazakh schools. 
Kazakh language. The period until 1991 was very difficult for the Kazakh language, since all this time it was exposed to 

unfavorable factors: a two-fold change of the alphabet, the policy of language fusion, the enormous influence of the Russian 
language, the action of unfavorable demographic factors. All this led to a narrowing of the spheres of functioning of the 
Kazakh language. Currently, the Kazakh language performs the following functions: I) the function of communication 
between native speakers in most spheres of activity; 2) the function of communication between native speakers within the 

republic; 3) the function of the language of instruction. In this area, the Kazakh language was significantly inferior to Russian; 
Thus, in 1989, the Kazakhs had 1.5 million school-age children, and 931 thousand children (62.1%) studied in Kazakh 
schools. In the 2005-2006 academic year, the situation changed: out of 1,911,601 Kazakh children, 1,548,246 studied in 
Kazakh schools (81%). Children of other nationalities number 377,502; of them 254559 people study in Russian schools 
(67.4%), in Kazakh schools - 21000 people (5.6%), in national schools 101952 people (27%). The teaching of natural science 
subjects in English adopted in Kazakhstan will push the Russian language to the sidelines, and for the Russian population this 
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is a great shock, clearly showing that they are no longer the dominant nation of a subordinate union republic, but only one of 
the national diasporas of an independent country. This initiative in the field of education makes Russians think about the 
future of their children, about how they should preserve their ethnocultural appearance in conditions of isolation from their 
mother's culture, and this concern is felt more and more every year. The emigration of recent years confirms that a significant 

part of the non-Kazakh population does not associate their prospects with Kazakhstan. 
In 1976, out of 47 universities and 208 secondary specialized educational institutions in the Kazakh language, individual 

subjects were taught in 23 universities and 18 pedagogical colleges; until 1989 there was not a single technical school with the 

Kazakh language of instruction. In 1989, when the Law on Languages was adopted, guaranteeing, among other things, the 

continuity of the language of instruction, four times more children began to study in the first grades of Kazakh schools than in 

1988. The role of the Kazakh language as a language of instruction is constantly increasing, since it has state support and the 

largest demographic base of the country; 4) the function of the language of fiction and socio-political literature; the 

development of this function is fairly objectively shown by the following data: in 1988, out of the titles of books and 

brochures, a little more than a quarter was given to literature in the Kazakh language, and the circulation of almost 40% 

consists of the circulation of Kazakh books and brochures, which is quite consistent with the variety of interests and specific 

weight different peoples in the population of the republic. This means that the Kazakh language quite intensively performs the 

function of the language of fiction and socio-political literature; 5) the function of the language of science; this function of the 

Kazakh language has not received proper development. Out of 31 scientific divisions of the National Academy of Sciences of 

the Republic of Kazakhstan, only two - the Institute of Linguistics and the Institute of Literature and Art - part of the research 

work is conducted in the Kazakh language. In the rest of the institutes, as well as in the universities of the republic, practically 

all research is conducted in Russian. This is especially true for the technical branches of science, where there are no works in 

the Kazakh language at all. Currently, Kazakhstan is in the position of developing countries, where national languages are 

declared state ones, however, in the fields of science and technology, English and French are used, since the languages of 

these states do not yet have developed scientific and technical terminology. Therefore, for the Kazakh language, the 

development of scientific and technical terminology is a priority task. Work in this direction is already underway: the Kazakh 

language expands its function of the language of school and university education; 6) the function of the language of 

periodicals; the Kazakh language quite actively performs this function, since the number of students in Kazakh schools is 

growing, and the number of students in Russian schools is decreasing; 7) the function of the language of various spheres of 

social and political life; the Kazakh language freely performs this function; 8) the function of the language of interethnic 

communication; the Kazakh language performs this function in a rather limited volume, mainly in rural areas with a large 

predominance of the Kazakh population. Obviously, it will take a long period of time for the use of the Kazakh language as a 

language of interethnic communication to become the norm; 9) the function of the state language; the legislative granting of 

the state status to the Kazakh language sharply increased its role in the life of the country. This led to the fact that 

representatives of other peoples, especially Russians, began to fear for their identity. The habit of living in monolingual 

comfort often interferes with Russians in everyday life and is one of the sources of social tension in areas with a significant 

concentration of the Russian population. The ongoing outflow of the Russian-speaking population is, in fact, a rejection of the 

new social position and a manifestation of the choice of their identity. The illusion that the participation of Kazakhstan in 

integration associations with Russia will allow the Russians living in it to preserve their ethnocultural peculiarity have 

practically disappeared. Kazakhstan is de facto breaking out of a single educational and cultural space, which Russia tried to 

preserve after the collapse of the USSR, and this accordingly raises the question: to leave or stay? Time will show which 

groups of the population of Kazakhstan will switch to the Kazakh language, and which will prefer emigration. The Korean 

population is fully Russified, but racially closer to Kazakhs than Russians. Considering that linguistic discomfort is easier to 

overcome than xenophobia that is typical for Russia, then, most likely, the majority of Koreans will remain in Kazakhstan. 

Intrastructural development of the Korean language. 

The language of Kazakh Koreans bears the imprint of the strongest influence of the Russian language, as well as, albeit 

to a lesser extent, the influence of the Kazakh language. The stronger influence of the Russian language is explained by the 

prescription of the Korean-Russian contacts. The influence of the Russian and Kazakh languages practically did not affect the 

grammatical structure of the Korean language. Only three facts of deviation from the grammar of the literary Korean language 

were found: the use of the particle of men as a comparison, the imposition of a three-digit counting method, and the 

morphological construction of the adjective serok-serone / new / following the pattern of adjectives in the Turkic languages 

zhap-jana (super-new). 

As far as vocabulary is concerned, the language of the Koreans of the CIS is a rather interesting phenomenon. Most 

Koreans in this group come from the northern part of the Korean Peninsula, so their language is represented by the dialect of 

North Hamgyong Province. The North Hamgen dialect can be divided into three subgroups: Yujup, which is widespread in 

the northern part of the Korean Peninsula on the border with the RSFSR and the DPRK, Saup (Gyeongsong, Myeongchon, 

Kilju and Haxon provinces), and Myusan on the western border with China. The Yujup subgroup is of particular interest not 

only from a geographical, but also from a historical point of view, since in the beginning this region was inhabited by the 

Jurchens, and from the 15th century AD. began to be settled by immigrants from the south of the peninsula and political 

refugees from various provinces of Korea. Therefore, in the language of the Koreans of the CIS, there can be found not only 

archaisms that are no longer used in the language of the Korean peninsula, but also Jurchen words that have been preserved in 

the language. 
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The Russian language also had a huge influence on him, and after the resettlement to Kazakhstan, the Korean language 

was also influenced by the Kazakh language. The influence of the Russian and Kazakh languages had a particularly strong 

effect on the vocabulary; at the same time, different layers of vocabulary react differently to contacts with other languages and 

borrow Russian and Kazakh words with different intensity. The areas of vocabulary most impenetrable for foreign words 

turned out to be the terms of kinship, the names of parts of the body, natural phenomena, religion, etc.: 

- terms of relationship; they may differ from the literary ones: ajebi (instead of: ajessi) - uncle; ame (instead of: halmoni) 

- grandmother; ankkan (instead of: ankhe) - wife; harabe (instead of: harabodzhi) - grandfather; namjon (instead of: 

namphyon) - husband; orebi (instead of: tonsen) - younger brother, etc .; however, most of the terms in the language of the 

Soviet Koreans and the language of the Korean Peninsula are the same. The absence of foreign language borrowings is 

explained by the extraordinary diversity of the terminology of kinship, which, like the Kazakh, is much richer than the 

Russian one and satisfies all the needs: hyenja is an older brother (in relation to a brother); oppa - older brother (in relation to 

sister); nui - younger sister, nunim - older sister; samcheon - maternal uncle; khynabodji - uncle (elder brother of father or 

mother); chagynabodzhi - uncle (younger brother of father or mother); imo - aunt (from the mother's side); komo - aunt (from 

the father's side); saun - son-in-law (daughter's husband); mebu, mehyon - son-in-law (husband of an older sister); meje - son-

in-law (husband of a younger sister); myonuri - daughter-in-law (son's wife); hyonsu - daughter-in-law (brother's wife); 

-names of body parts; they can also differ from the literary ones: agari (instead of: un) - mouth; santhon (instead of: 

olgul) - face; kundi (instead of: nopchoktari) - hips; ime, imandegi (instead of: ima) -lob, etc. For the most part, however, they 

coincide with literary terms: mori - head, sleep - hand, finger - leg, okke - shoulder, sonkarak - finger, pe - belly, tyn - back, 

etc .; 

-names of natural phenomena; the lack of borrowing in this area is explained by the development of this terminology, 

due to the centuries-old traditions of agriculture. The names of natural phenomena coincide with the terms of the literary 

language; they are distinguished by their wealth, often have synonyms: nalssi, nalsa, ilgi - weather; kamyl, hanchkhon, hanbal 

- drought; urve, sonak - thunder; pi - rain; kulgyn pi - heavy rain; karan pi - fine rain; phokphunu - thunderstorm; honsu - 

flood; tephun, phokphun - typhoon; 

-religious vocabulary; in this sphere of the functioning of the language, the Korean language did not have any contacts 

with either Russian or Kazakh, so there are no borrowings from these languages in it, and all vocabulary is original or 

borrowed from the Chinese language: son'in - holy, Tansik - post, Kido - prayer, chun - Buddhist monk, etc. 

In other spheres of vocabulary, there are borrowings, the number of which is not the same and depends on the subject: 

-the sphere of everyday life; a significant number of Russian and Kazakh borrowings are found here: car, sugar, bazaar, 

vacation, construction, carrots, teahouse, plane tree, dumplings, burqa, noodles, aul, etc. It should be noted that if words are 

borrowed from the Kazakh language that denote concepts that are new to the Korean language, such as akyn, ayran, kurt, 

saxaul, etc., then words that have equivalents in the Korean language can be borrowed from Russian: (cor .: illyeongam); 

bucket (cor .: multhon, pakketsy) fork (cor .: hokhy), etc .; the use of Russian words speaks of the linguistic assimilation of the 

majority of Koreans and the strongest influence of the Russian language on the speech of Koreans when they use their native 

language; even the Turkic words are partially borrowed through the Russian language: skullcap, yurt, plane tree, kumys, 

noodles, etc .; 

-lexics of folk spiritual culture; in this area, a significant number of borrowed words are found, mainly from the Russian 

language: competition, interview, essay, button accordion, script, violin; the number of borrowings from the Kazakh language 

is constantly growing: dombra, hashar (collective assistance), doira (tambourine), syrmak, alasha (palace). Here the situation 

is the same: words are often borrowed from the Russian language that have equivalents in Korean, from Kazakh - only 

denoting new concepts: tekemet (koshma), dastarkhan (tablecloth, set table), aitys (akyns competition); 

- written traditions; Soviet Koreans managed to preserve their written language, and this significantly weakened the 

Russification of the language, since the borrowed words were transferred to the Korean script and at the same time underwent 

phonetic transformations in accordance with the norms of the Korean language. Therefore, the literary language of Soviet 

Koreans - the language of Lenin Kichi and collections of stories and poems published in Almaty - is identical to the literary 

language of the Korean peninsula, with the exception of a small number of borrowings that distinguish them from each other 

and are mainly related to social and political vocabulary. 

Over the past eight decades, there have been significant changes in the phonetic processing of loan words. The tendency 

to preserve their sound form began to prevail. The following phonetic substitutions have disappeared: I) the substitution of ph 

for ph: instead of phartukkha, phylleita, aprukhy and flute began to speak; 2) hissing w, z and w began to persist, which were 

previously replaced by s: buryzhua (it was purysua) - bourgeois; collective farms (there were collective farms) - collective 

farm; shashikhi - checkers; 3) the combination of j is retained, which was previously replaced by c: jumpers - jumper (it was: 

cement); burqa; 4) soft n began to be preserved: kkoniki (was: kkonkki) - skates; 5) at the beginning of the word, p and b 

began to be preserved, previously replaced by l and p: rubyly (was: lubylli) - ruble; racketta (lacchetta) - rocket; bylokhy 

(dyllokhy) - block; byrigada (pyrigada) - brigade; 6) began to remain in, which was replaced by the letter p: buses (aptobuses) 

- a bus; state farms (ssophoses) - state farm; 7) the combination of consonants zk is preserved: blouse (dyllusikha) - blouse. 

Such changes indicate the continuing impact of the Russian language on Korean and the Russification of the Korean 

language. 

Language contacts and their consequences. The Korean language has lost most of its social functions: the function of 

communication between native speakers in all areas of activity; communication between native speakers within the republic; 

language of instruction; language of science. The remaining functions are extremely narrowed and cover a very small part of 
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the population; these include: the function of the language of family and everyday communication; language of fiction and 

socio-political literature; language of various spheres of social and political life. Thus, the situation with the Korean language 

can be characterized as the completion of the language assimilation of the Korean population. 

Conclusion. The Kazakh language also gives way to the Russian language. A significant part of Kazakhs use the 

Russian language, although all spheres of functioning of the Kazakh language have been preserved. 

The Russian language has not lost any social functions, but has significantly narrowed the scope of its use, mainly due to 

the fact that graduates of Kazakh schools are already completely Kazakh-speaking, although in the field of interethnic 

communication, Russian is almost always used. In the field of science, the situation is approximately the same. Obviously, the 

introduction of the Kazakh language into these spheres of communication is a rather long process, although the demographic 

development of the country and state policy will undoubtedly ensure its implementation. 

Thus, the current state of the languages of the peoples of our country is the result of a purposeful Russification policy 

pursued by the USSR for 70 years. The new policy gives hope for the elimination of its consequences. It provides real 

assistance in the development of languages, primarily of large nations, since in the regions of their residence the national and 

linguistic environment has been preserved to one degree or another. As for the small peoples, the activity in relation to their 

languages is largely impeded due to the lack of social order for them. However, the opening of free courses, Korean language 

groups in universities, the organization of national cultural centers, an increase in the circulation of published literature, the 

opening of national theaters, etc. allows anyone to learn the language and work with it in organizations where it is in demand. 

The processes taking place in the linguistic life of the country show the great importance of linguistic problems in solving the 

national question, therefore they must be treated with great attention and caution, since they affect the interests of millions of 

people. In Kazakhstan, they understand that all people want to live in their descendants: children, grandchildren, great-

grandchildren, in their culture and their civilization. Justice requires everyone to have the right to do so. Justice is an instinct 

for collective survival, projected onto the plane of social relations and moral ideas. An unjust state cannot be strong and 

durable. 
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Аңдатпа 

Мақалада қазақ көркем өнеріндегі ұлттық құндылықтар жүйесінің кодталуы мен олардың тілдік көрінісі 
лингвомәдени аспектіде қарастырылады. Көркем өнердің ұлт мәдениетіндегі орнының тіл арқылы берілуі, этнос 
дүниетанымындағы мәдени құндылықтардың қызметі көрсетіледі. Этнос мәдениетінің көркесткіші мәдени 
құндылықтар болса, мәдени құндылықтардың мәні тіл арқылы танылатындығы баяндалады. Көркем өнер этностың 
ұлттық болмысының ертеден келе жатқан мәдени-рухани құндылығы болуымен қатар, тұрмыстық мәдени өмірінің 
көрсеткіші саналады. Көркем өнердің әралуан түрлері мен олардың бітім болмысы тіл арқылы таңбаланып, сөз 

арқылы бедерленетіндігін ескерсек, өнердің тілге, тілдің өнерге қатысы туралы мәселе мақалада кеңінен талданады. 
Тіл болмысында ұлт тарихы мен сөз әдебі, этнос мәдениеті мен көркем өнері, эстетикалық танымы мен талғамы, 
халық даналығы мен рухани жан азығын секілді категориялардың тұтас бойына жинақталғандығы қарастырылады. 
Көркем өнер болмысының мазмұнын танытуда тілдің атқаратын қызметі жоғары екендігі жан-жақты баяндалады.  

Түйін сөздер : көркемөнер, лингвистика, мәдени құндылықтар, ұлттық сана, этнотаным, ұлт мәдениеті 
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM OF NATIONAL VALUES IN ART 
 

Abstract 
The article considers the coding of the system of national values in Kazakh art and their linguistic expression in the 

linguocultural aspect. There is a linguistic representation of the place of art in the national culture, the activity of cultural 
values in the worldview of the ethnos. If the indicator of the culture of an ethnos is cultural values, then the value of cultural 
values is determined by language. Art is an indicator of cultural and social life, endowed with the ancient cultural and spiritual 

value of the national existence of the ethnos. Considering that different forms of art and their compositions are marked and 
distinguished by language, the article analyzes in detail the question of the relationship of art to language, language to art. The 
existence of such categories as the history of a nation and the ethics of words, culture and art of an ethnos, aesthetic cognition 
and taste, folk wisdom and spiritual food is considered in the existence of a language. The role of language in expressing the 
essence of art is described in detail. 

Key words: art, linguistics, cultural values, national consciousness, ethnography, culture of the nation 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается лингвокультурологический аспект кодирования системы национальных ценностей в 

художественном искусстве и их языкового проявления. Показывается языковое представление места 

художественного искусства в национальной культуре, деятельность культурных ценностей в мировоззрении этноса. 
Если показатель культуры этноса является культурными ценностями,то значение культурных ценностей 
определяется языком. Художественное искусство является показателем культурно-бытовой жизни, наряду с древней 
культурно-духовной ценностью национального бытия этноса. Учитывая, что различные формы искусства и их 
композиции обозначены и выделены языком, в статье подробно анализируется вопрос об отношении искусства к 
языку, языка к искусству. В бытии языка рассматривается целостность таких категорий, как история нации и этика 

слова, культура и искусство этноса, эстетическое познание и вкус, народная мудрость и духовная пища. Подробно 
описана роль языка в выражении сущности искусства. 

Ключевые слова: искусство, лингвистика,культурные ценности, национальное сознание, этнография, культура 
нации  
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Кіріспе. Қазақ көркем өнеріндегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтарды ұлттық тілдің лексикалық 
байлығынан іздеп, мүмкін болғанша өнердің өрнегін тіл арқылы көрсетуге болады. Қазақ көркем өнеріндегі кез-
келген мәдени құндылықтың өзіндік тілдік қолданысы, терминдік атауы, заттық мағынасын этностық таным 
тұрғысынан қарастыру арқылы ұлттық өнердің табиғатын танытуға болады.  

Өмірдегі өнер мәдениеттің көрсеткіші. Ұлттың өнеріне қарап мәдениеттін, мәдениетіне қарап өнерін тануға 
болады. Ал тіл сол мәдениеттің көрсеткіші, яки айнасы. Өнер мен мәдениеттің мазмұны тіл арқылы танылады. Ал 
бұл саланы тоғыспалы ғылымдардың бірі лингвомәдениеттану ілімі зерттейді. Лингвомәдениеттану ғылымында 
өнердің өрісі, мәдени құндылықтардың мазмұны ұлт менталитетімен астасып, ұлттық санамен сабақтасып, әлемдік 
өркениетпен ұштасып жатқан мәселелер тіл арқылы зерттеледі. Бұл мәселеге қатысты академик Ә.Қайдар: 
«Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге тас мүсіндер мен жартастарға 

қашалған сына жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен әртүрлі ғимараттар арқылы жетуі мүмкін. Бірақ бұлардың 
бәрі этнос өмірінің мың да бір елесі ғана. Оның шын мәнісіндегі даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана 
сақталады. Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, қару-жарақтың, киер киім мен ішер тамақтың, 
тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі, той-томалаққа байланысты ұғымдардың 
аты-жөні, сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен 
мақал-мәтел арқылы ғана бізге жетуі мүмкін. Әсіресе, жазу-сызу болмаған халықтарда осынша мол дүниені тіл мен 

ауыз әдебиетінен басқа жадында сақтайтын тәсіл жоқ», - деп көрсетеді [7, 34]. Бұл жерде тілдің мәдени 
құндылықтарды сақтау мен таратудағы қызметінің жоғары екендігін байқауымызға болады.  

Әдістемесі. Тіл мен өнерді (мәдениетті) адам баласының рухани дамуынан, оның ұлттық санасы мен 
дүниетанымынан бөліп алып қарау мүмкін емес. Өйткені тілде мәдени құндылықтардың құлпытасы (коды), 
этностың мәдениеттің сан ғасырлар бойындағы таным-түсінігі, бай тәжірибесі жинақталған. Яғни, тілде этнос 
мәдениетінің тарихи қабаттарымен бүгінгі қолданысы сақталған.  

Өнердің өрнегі, өнердің түрлері, жанрлық ерекшелігі, заттық және рухани құндылығы туралы этностың тілі 
арқылы беріледі. Яғни, қандай мәселені қозғасақ та, оның шешімі ретінде тілге жүгінуге тура келеді. Бұл дегеніміз 
тілдің қолданысы заттың мәні, сөз сыры ішкі-сыртқы мағыналары мәдени құндылықтармен астасып жатқандығын 
байқаймыз. Көркем өнер туындыларының (музыканың, бидің, сәндік қолөнердің, интерердің, дизайнның, т.б.) 
өзіндік мағыналары мен тылсым сырларының астарында небір тарихи ұғым жатуы мүмкін немесе мәдени мұраға 
негізделген түсініктер жасырынып жатады.  

Бүгінгі таңда ұлттық тіл мен ұлттық мәдениетті өзара бірлікте зерттейтін лингвомәдениеттану ғылымында 
мәдени құндылықтардың тілдік сипатын қарастырады. В.Воробьев: «Лингвокультурология – это комплексная 
научная дисциплина синтизирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 
функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единицу в единстве их языкового и 
внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов с ориентацией на современные 
приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)» [2, 37 б.] деген анықтама 

берсе, В.А.Масловa лингвомәдениеттануды халық мәдениетін танытушы ғылым деп санап, «Лингвокультурология – 
это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые 
отразились и закрепились в языке» деген анықтама береді [3, 8 б.]. 

Лингвомәдениеттану ғылымында көркем өнердің түрлері, әралуан жанрлары, мәдени құндылықтардың ұлттық 
сипатының тілдік көрінісі әлеуметтік, танымдық, этникалық, эстетикалық, саяси, адамгершілік, руханилық, 
тұрмыстық қағидалармен сабақтастықта қарастырылады. Қазақ тіл білімінде лингвомәдениеттану ғылымына 

қатысты мәселелер Ш.Уәлиханов, М.Әуезов еңбектерінен бастап, Ә.Марғұлан, І.Кеңесбаев, Ә.Қайдар, Р.Сыздық, 
Е.Жұбанов, Е.Жанпейісов, Т.Жанұзақов, Н.Уәли, Б.Қалиев, Ж.Манкеева, А.Алдашева, Г.Смағұлова, А.Салқынбай, 
А.Жылқыбаева, Қ.Рысберген, Р.Шойбеков, А.Сейсенова, Г.Қажығалиева, А.Сейілхан, Қ.Қайырбаева т.б. ғалымдар 
еңбектерінде әралуан аспектіде қарастырылған.  

Жалпы көркем өнердегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтар көрсеткіштерінің тілдік қолданысын зерттеу 
барысында «лингвоелтану», «лингвоөлкетану», «лингвогмәдениеттану», «этнолингвистика», «этномәдениеттану» 

т.б. ғылым салаларымен де өзара сабақтасатын кездері болады. Яғни, олардың белгілі бір өнер туындысын яки 
мәдени құндылықтарды зерттеудегі әдіс-тәсілдері мен кейбір теориялық принциптері ұқсас келуі мүмкін. Ал бұл 
дегеніміз өнер мен мәдениеттің синкреттілігіне байланысты болады. Өнер туындысын ұлт тілі арқылы танудың ар 
жағында ұлтты тану, ойлау жүйесінің ерекшеліктері мен ұлттық сананы анықтауға болады.  

Көркем өнердегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтардағы ұлттық болмыстың тілдегі көріністерін, тіл 
деректері мен этнотанымдық, этика-эстетикалық категориялары арқылы көрінеді. Көркем өнердегі мәдени 

құндылықтардың тілдік қолданысына ерекше көңіл бөлу, оған тіл білімінің күрделі проблемасы ретінде қарау 
барысында әйгілі лингвофилософ В.Гумбольдтты айналып өту мүмкін емес. В.Гумбольдт: «Язык и духовная сила 
народа развиваются не отдельно друг от друга и не последовательно одни за другим, а составляют исключительно не 
раздельно одно и тоже действие интеллектуальной способности. Хотя мы разграничиваем интеллектуальную 
деятельность и язык, в действительности такого разделения не существует» деген пікірінен дүниені (өнерді) тану, 
білу процесінде тілдің атқаратын рөлінің маңыздылығын байқауға болады [4, 10 б.]. Тұрмыстық өмірдегі заттық 

мәдениет атаулары тілдің негізінде бейнеленіп, ол ұрпақтан ұрпаққа сөз арқылы жеткізіледі. Әрбір этностың өзіне 
ғана тән ұлттық болмысы ішкі рухани әлемі болады. Сол ішкі рухани ерекшелігін сақтап, өңдеп, жарыққа шығарып, 
бабадан-балаға жеткізетін тетік – тілге ғана тән қасиет. Ол этностың яки сол этноқауымдастық өкілі индивидттің 
рухани жан әлемімен, дүниетанымымен, психикалық болмысымен, тұтастай мәдениетімен тығыз байланысты. 
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Ұлттық тіліміздің ұлы тінінің бір тарамын өнер мен мәдениетке қатысты сөздерден іздеуге болады. Көркем 

өнер мен мәдениетке қатысты кейбір тілдік бірліктер құрамында мағынасы тар шеңбердегі сөздер тілдік қолданыста 

кездеседі. Алайда олардың барлығын жұртшылықтың бәрі бірдей біле бермейді. Оны тек сала мамандары яки кәсіп 

иелері дизайнерлер, тігіншілер, сәнгерлер, зергерлер, музыканттар, өнертанушылар, т.б. ғана білуі мүмкін. Мұнда 

сол салада сөйлеуші ортаның өздеріне ортақ тілдік қолданыс орын алып, ондағы сөздің мағынасы да ауысып, дамып 

отырады. Осыған байланысты, этностың этникалық мәдениетіндегі тұрмыстық бұйымдар, қолөнер туындылары, 

зергерлік заттар, киім-кешек түрлері жалпыға ортақ болғанымен, сала мамандарының арасында олардың өзіндік 

атаулары мен түрлері кездесіп жатады. Мысалы, лексикалық қорымыздағы сөздердің бір бөлігін киім-кешек 

атаулары құрайды. Алайда бүгінгі таңдағы киім-кешек атаулары өткен заманалармен салыстырған уақытта 

бірсыпырасы ұмыт болса, бірсыпырасы әлдеқайда көбейіп кеткендігін аңғаруға болады. Мәселен өткен 

ғасырлардағы әр рудың бас киімі (бөрігі) бөлек болса, бұл күндері ұлттық бас киім (бөрік) үлгісінің бірыңғай 

формасының өзі ұмыт бола бастағаны анық. Осы жерде сәнгерлер мен тігіншілердің ұлттық санасындағы жадын 

жаңғыртуға тура келеді. Себебі, қырғыздар айыр қалпағымен, өзбектер мен тәжіктер тюбетейкасымен ерекшеленсе, 

біздердегі баскиімнің ұлттық брендтті үлгісі орнықпай тұрғандығының өзі көркем өнердегі ұлттық сананың 

көмескіленгендігін көрсетеді. Сондай-ақ, «әлеуметтік-экономикалық жағдай адамдардың киген киімінен, тұрмыстық 

бұйымдарынан, тұратын үй-жайынан байқалады. Зат, бұйымдардың атқаратын қызметі ортақ болғанмен, олар әрбір 

адамның тұрмыс дәрежесіне, қоғамдағы орнына қарай сапасы, жасалу технологиясы, көркемдігі жағынан әртүрлі 

болып жасалады. Яғни бай мен кедейдің, хан мен қарашаның, т.б. әлеуметтік топтардың ерекшеліктері олардың 

пайдаланатын заттарынан көрініп тұрады. 

Қазақтың бұрынғы тұрмысында әрбір әлеуметтік топтың киім үлгілері болған. Әлеуметтік уәжділік 

адамдардың жасына, жынысына, кәсібіне байланысты киіну салтынан да байқалады. Мысалы, сал-серілердің 

киімдері былайғы жұрттың киімінен ерекше болып көрінген. Олардың шапандары жібек, парша сияқты маталардан 

зер салып, жағасыз, түймесіз, астарсыз, кең етіп тігілген. Кейбіреулерінің шапандарының оң жақ жеңінің астынан 

үлкен жырық не дөңгелек тесік қалдырып, бір жеңі екінші жеңінен ұзын болып тігілген. Киім жеңінің екі түрлі 

болып тігілуі домбыра тартуға ыңғайлы болу мақсатынан туған. Демек, ақын, әнші, жыршы сияқты өнер иелерінен 

олардың өзгешелігі – олардың киім киісі. Сал-серілердің белбеуі де ерекше болған. Ондай белбеуді кей жерде берен 

белбеу деп атаған» [5, 10].  

Қазақ халқының мәдениетіне тән көрсеткіштер мен өнер түрлері этностың тұрмыстық мәдениетінен, салт-

дәстүрлері мен ырым-жоралғыларынан, мифологиялық және фольклорлық мұраларынан көрінеді. Аталған 

көрсеткіштер бір-бірімен тығыз байланыстағы тұтас құрылымды түзіп, «ұлт мәдениетінің тілдегі бейнесін» сомдауға 

негіз болады. Осымен байланысты тілдегі өнер өрісіне қатысты тілдік қолданыстардың этнотанымдық мәнін 

анықтау арқасында этностың рухани және материалдық мәдениетінің тұтас болмысын тануға мүмкіндік береді.  

Нәтижелер. Көркем өнердегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтар қоғам дамуының жемісі. Тұрмыстық өмір 

ілгері жылжыған сайын қоғамдық орта мен ондағы мәдени құндылықтарда замана талабына сәйкес дамып, жетіліп, 

жаңа бір түрге еніп отыруы заңдылық. Ал осындағы мәдени материалдық және рухани байлық тілде көрініс тауып, 

ұрпақтан-ұрпаққа заттық үлгіде ғана емес, тілдік деректер арқылы де жетеді. Тілдегі ұлттық мәдениеттің өзегін өнер 

туындылары, адам ақыл-ойының жемісі саналатын материалдық құндылықтардың этномәдени табиғатын тануда 

қоғамдық сана мен мәдениеттің бүгінгі деңгейімен сабақтастырудың тетігі тілдік қолданыс арқылы да жүзеге асады. 

Тілдегі өнертаным мен мәдениеттанымға қатысты туған мақал-мәтелдер мен фразеологизмдер арқылы қалыптасқан 

әлемнің мәдени бейнесі, ұлттық мәдениет пен этностың салт-дәстүрлерінің танымдық көрсеткіші болып табылады. 

Мәселен тілдегі, Ата өнері - балаға мұра; Көлеңкеге қарап көйлек пішпес болар; Өнерліге есік ашық; Киім пішсең 

кең піш, Тарылтуың оңай. Темір кессең тар кес, Ұзартуың оңай; Жігіт адамға жетпіс өнер де аз; Өнер - мінсең ат, 

ұшсаң - қанат, кисең - жанат, ішсең - тамақ; Жұмыс қылып бой түзе, Өнер қылып ой түзе; Өнерлі өрге жүзеді; 

Қол өнері - кілемде, Сөз өнері - өлеңде; Ұзынсыз қысқа болмас, Үлгісіз ұста болмас; Ұстамен жақын болсаң, 

Ұстарасын аларсың. Мүттәйыммен жақын болсаң, Пәлесіне қаларсың; Бөрі соғар жігіттің, Бөрігінен белгілі. 

Балта соғар жігіттің, Көрігінен белгілі, т.б. мақал-мәтелдерде этнос мәдениетіндегі өнерге, кәсіпке қатысты ұғым-

түсініктердің жатқандығын көруге болады. Этнос мәдениетінде өнер иесінене, өнерпазға, ұстаға, шеберге, зергерге 

деген құрметінің өте жоғары болатындығын көрсетеді. Ал олардың қолынан шыққан туынды эстетикалық өлшеміне 

сәйкес ұлттық құндылық ретінде бағаланады.  

Қазақ халқының тұрмыстық мәдениетіндегі туындылары өркениетті елдердің жауһарларымен теңдес, өзінің 

ұлттық сапаларымен ерекшеленетін этномәдени құндылық ретінде бағаланады. Ұлттың болмысы мен дүниетанымы 

тек қана тілдік деректермен ғана емес, тілден тыс экстралингвистикалык факторлар өнер туындылары, мәдени 

құндылықтар, рухани жәдігерлер, заттық материалдар арқылы да беріледі. Тілдік жүйенің табиғатын тереңнен 

танудың бір тетігі - тілдік таңбалардың мазмұндық жағы мен формалық жағын өзара бірлікте қарау болса, екінші бір 

тетігі ретінде тілдік мәнділіктердің семантикасын ақиқат өмір мен ұлттық болмыспен тығыз байланыста қарау 

арқылы анықтауға болады.  

Талқылау. Көркем өнердегі ұлттық сана мен мәдени құндылықтардағы ұлттық болмысты қазақ тілінің мәдени 

лексикасын сипаттайтын қолөнерге қатысты лексикалық бірліктердің ішкі формасынан көруге болады. Қазақтың 

зергерлік өнеріне қатысты лексиканы арнайы зерттеген ғалым Р.Шойбековтың «Қазақтың зергерлік өнерінің 

лексикасы» (1993), «Қазақ зергерлік өнерінің сөздігі»(1991) еңбектерінде көптеген зергерлік бұйымдардың мәдени 

астарын экстралингвистикалық аспектіде түсіндіреді. Мәселен, жыланбас білезік, алтын балдақ, алтын айшық, 
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көпшікті мөрше сақина қалып, үкі аяқ сырға, зербарақ (зершашац) т.б. атаулар. Ғалымның ойынша, зергерлік 

әшекейлер о баста сән-салтанат үшін емес, тұмар ретінде тағылған. Аңдардың сүйегі, тістері, тұягы, бүркіт, үкі 

секілді құстардың аяғы, әртүрлі тастар т.б. киелі деп саналды, олардан моншақ, білезік, сырға, алқа т.б. заттар жасау 

орын алған. Кейін түсті металдарды өңдеудің шығуына байланысты тұмар қызметін атқарган бұйымдар алтын, 

күміспен безендіріледі. Бұған үкіаяқ, жыланбас сияқты әшекей атаулары айғақ бола алады [6, 5]. 

Қазақ тілінің лексикалық жүйесінде көркем өнер мен мәдени құндылықтарға қатысты тілдік қолданыстардың 

табиғатын ашу барысында тарихи көне түркілік атаулардың да кездесетіндігін байқауға болады. Бұл дегеніміз 

халқымыздың көне түркі тілі мен қазіргі тіліміздің туыстық қатынасының тілдік қолданыстардың қай саласында 

болмасын кездесетіндігі тарихи тамырластық пен тілдің аккумулятивтік қызметімен сабақтас екендігін көрсетеді. Біз 

арнайы қарастырып отырған көркемдік білім беру жүйесіндегі ұлттық өнерге қатысты аталымдардың тілдегі алуан 

түрлі процестерге қатысы қаншама ғасырлар бойына жинақталып, толысып-баюының немесе мағыналарының жаңа 

сипатқа енуінің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Тұрмыстық өмірдегі материалдық және рухани мәдениет көрсеткіштері тілден көрініс тауып отырады. 

Мәдениеттің қай-қайсы болмасын, ұлттық санадан орын алып, мәдени құндылыққа, ұлттық мәнділікке ие болады. 

Тіл мен мәдениеттің сабақтастығына қатысты лингвистика ғылымында көптеген тұжырымдар қалыптасқан. Онда 

негізінен «тіл мәдениеттен тыс тұрмайды», «мәдениет дегеніміз тіл болса, тіл дегеніміз мәдениет», «тіл-ойлау-

мәдениет», «тіл-ұлт-мәдениет», «тіл-қоғам-мәдениет» секілді тұжырымдар негізіне құрылады. Осы мәселеге 

қатысты профессор Н.Уәли: «Тіл де, мәдениет те семиотикалық жүйеге жатады. Бірақ олар әр басқа семиотикалық 

жүйе болып табылады. Тілдік семиотика, мәдени семиотика әр басқа болғанмен, олардың ортақ белгілері болады: 

- мәдениет те тіл сияқты, адамның дүниетанымын бейнелейтін сананың формасы болып табылады; 

- мәдениет пен тіл өзара қарым-қатынаста (диалогте) болады; тілсіз мәдениет жоқ, мәдениетсіз тіл жоқ; 

- мәдениет пен тілдің субъектісі – индивид, социум, жеке тұлға, қоғам; 

- мәдениетке де, тілге де нормалық тән; 

- тарихилық – мәдениет пен тілдің мәнді қасиеттерінің бірі. 

Жоғарыда аталған бағыттардың қай-қайсысының да келіспеуге болмайтын дәлелдері мен негіздері және бірін-

бірі терістейтін тұжырымдары да бар. Бірақ ақиқат нәрсе – «тіл» мен «мәдениеттің» өзара байланысы» деген 

байламынан мәдени құндылықтар мен тілдің егіз өрім, біртұтас жүйе екендігін аңғаруға болады [7, 50]. 

Өнер туындысы мәдениет көрсеткіші ғана емес, күнделікті тұрмыстық қажеттілікті өтейтін заттық мәдениет 

болып табылады. Ал сол заттық мәдениеттің атауы сөз арқылы таңбаланады. Лингвистика ғылымындағы «заттық 

мәдениет лексикасы дегеніміз – ұлттық рух пен талғам негізінде, ұлттық тұрмыс пен шаруашылық ерекшелігіне сай 

технологиялық процесс нәтижесінде, өз мәні мен атқаратын қызметіне сай сөз тудырушы модельдер арқылы 

жасалатын лексика-семантикалық категория ретінде кумулятивтік қызметі негізінде сақталған материалдық өндіріс 

пен мәдени туындылардың атаулары» болып табылады [8, 13].  

Қорытынды. Сонымен, өнер туындыларына қатысты категорияларды лингвистикалық тұрғыдан ғана 

қарастыру жеткіліксіз, себебі өнер туындыларының мазмұны күрделі алуан түрлі факторлармен байланысты. Олар 

адам санасында этностың ғасырлар бойғы жинақтаған тәжірибесі, шаруашылығы мен кәсіп түрлері, материалдық 

және рухани мәдениеті жөнінде ақпараттар шоғырының тілдік және экстралингвистикалық білімдер жүйесін 

құрайды. Қазақ мәдениетіндегі өнер туындылары мен мәдени құндылықтарын лингвомәдени аспектіде зерттеу 

арқылы, тіл әлеміне тән лексикалық байлықтың мәдени семантикасын, этностың болмысын көрсетуге болады. Ол 

үшін өнер туындыларын тек өнертану ғылымының аясында ғана емес, тоғыспалы ғылымдардың шегінде қарастыру 

арқылы мәдени құндылықтарды тіл әлемі арқылы өзіндік табиғи ерекшелігі танып-білуге болады. Мәдени 

жәдігерлердің тұрмыстық өмірдегі заттық құпиясына үңілу арқылы тілдік сипатын, өмірлік қажеттілігін, 

эстетикалық өлшемін тану арқылы этномәдениетті тануға болады. 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ АТАУ СЕПТІГІН МЕҢГЕРЕТІН СЕПТЕУЛІКТЕР 

 

Аңдатпа 

Түркі тілдеріндегі шылауларды бір сөз табы ретінде қарағанымызбен (үшеуіне шылау деп ат беруінің себебі 

олардың үшеуі де бір сөздің шылауында келуіне байланысты айтылған болу керек), олардың үшеуінің қызметтерінің 

арасында үлкен айырмашылықтар бар. Ол лексикалық мағынасы жағынан да, грамматикалық қызметі жағынан да 

айқын көрінеді. Мұның өзі шылау түрлерінің бір-бірімен жеткілікті деңгейде салыстырыла зерттелуін қажет етеді. 

Басқа сөз таптарының мәселелеріне байланысты қалыптасқан тұрақты теорияларға шылау сөз табының ие болуы 

қазақ тіл білімі, қала берді түркология үшін аса маңызды, әрі өзекті мәселелердің бірі саналады. Қазіргі қазақ 

тіліндегі шылауларға байланысты мәселенің шешіміне тек түркі тілдерін салыстыра зерттеу арқылы ғана қол жеткізе 

алатынымыз анық. Бірқатар түркі тілдеріндегі шылауларды салыстырудағы мақсат қазақ тіліндегі шылаулардың да 

қызметіне байланысты кеңірек пікір айтуға негізделеді. Тақырып нақтыланған сайын зерттегелі отырған 

тақырыптың қыр-сыры толық ашыла түсетіні ақиқат. Сол себепті бұл мақала түркі тілдеріндегі атау септікті 

меңгеретін септеуліктер мәселесіне арналады. 

Түйін сөздер: септеуліктер, салыстыра зерттеу, септіктерді меңгеру, септеуліктер қызметінің күрделілігі, түркі 

тілдері, ерекшеліктері 
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Abstract 

Although we refer all types of postpositions to one part of speech, there are large differences between the functions of 

each of them. It is visible both in terms of lexical meaning and grammatical purpose. This requires sufficient comparison of 

the types of postpositions with each other. Possessing stable theories developed in connection with the problems of other parts 

of speech, postpositions are one of the most important and urgent problems for Kazakh linguistics, and in Turkology. 

Obviously, the solution to the problems of the modern Kazakh language can be achieved only through a comparative study of 

the Turkic languages. The purpose of comparison of postpositions of Turkic languages is a broader understanding of the 

activities of postpositions in Kazakh language. It is true that the topic is fully revealed every time when the subject is studied. 

For this reason, this article is devoted to the problem of nominative cases in Turkic languages. 

Keywords: postpositions, comparative studies, mastering cases, complexity of cases, Turkic languages, features 
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СОЮЗЫ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 

Хотя мы относим все виды послелогов к одной части речи, есть большие различия между функциями каждой из 

них. Они видны как по лексическому смыслу, так и по грамматическому назначению. Это требует достаточного 

сравнения видов послелога друг с другом. Послелоги являются одной из важнейших и актуальных проблем как в 

казахском языкознании, так и в тюркологии. Очевидно, что решение проблем современного казахского языка может 

быть достигнуто только путем сравнительного изучения тюркских языков. Целью сравнения послелогов тюркских 

языков является более широкое понимание деятельности послелогов в казахском языке. Это правда, что тема 

полностью раскрывается каждый раз, когда изучается предмет. По этой причине данная статья посвящена проблеме 

именительного падежа в тюркских языках. 

Ключевые слова: послелоги, сравнительные исследования, освоение падежей, сложность функции 

послелогов, тюркские языки, особенности 
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Кіріспе. Сөздердің грамматикалық орны мен қызметі жағынан түрліше топтары бары белгілі. Алғаш рет көне 
гректер тарапынан сөздер қызметі мен мағыналарына қарай есім және етістік болып екіге ажыратылса, заманның 
дамуымен қатар тіл білімінің және тіл білімі салаларында пайда болған сөздердің басқа да қызметтерінің болатынын 
анықтаған, сондай-ақ жіктеулер жасалып сөз топтарының саны артқан. Ал қазіргі жалпы тіл білімнің теориясына 

орай сөз түрлері дербес мағынасы бар есімдер және етістіктер мен дербес мағынасы жоқ, тек грамматикалық 
қызметтегі тұлғалар ретінде саналатын көмекші сөздер болып жіктеледі. Соның ішінде грамматикалық тұрғыдан 
басқа сөздерге, сөз топтарына ұқсамайтын көмекші сөздердің мәселесі туралы тіл білімінде аз айтылды дей 
алмаймыз. Мәселе жүздеген еңбектерге арқау болып, ондаған ғалымның арнайы зерттеу нысанына айналып, 
ғылыми-теориялық бағыттары да қалыптасқан деуге толық негіз бар. Қазақ тіл білімінде түркологиялық бағытта 
жазылған М.Оразовтың арнайы еңбегінде түркі тілдеріндегі көмекші сөздер қызметі мен ерекшелігі турасында 

салыстырмалы түрде жақсы қарастырылған. Соған қарамастан, түркі тілдерінің әрбір жеке тобына жататын әдеби 
тілі қалыптасқан тілдердің барлығына тоқталу ешбір еңбекте мақсат етілмеген сыңайлы. Ал түркі тілдеріндегі 
шылауларға байланысты салыстырмалы түрде талданған еңбек тіпті тапшы. Шылаулар көмекшілік қызмет 
атқаратын сөздер қатарында болғанымен, жеке сөз табы ретінде арнайы қарастырылуы да қажет. Әсіресе, 
түркология – түркі тілдерінің дәл қазіргі кезеңдегі ерекшеліктерімен ұқсастық-ортақтық белгілерін дәл әрі нақты 
саралайтын салыстырмалы грамматикаға қандай зәру болса, шылауларға негізделген толыққанды бір еңбекке де 

мұқтаж.  
Әдістеме. Қазіргі таңда төрт топқа жіктелетін түркі тілдерінің саны отызға жетіп жығылатыны белгілі. 

Олардың арасында туыс тіл деп айтса сенбестей басқаларынан дараланған кейбір тілдерде бар. Жалпы алғанда екі 
түрлі тіл деуге келмейтін тілдерді де көреміз. Айталық, қарақалпақ, қырғыз және ноғай тілін өзге түркі тілдерімен 
салыстырғанда ұқсастығының үлес салмағы әлдеқайда жоғары екенін байқау қиын емес. Сонда да болса, тіл үнемі 
даму үстіндегі құбылыс болғандықтан осы туыстас тілдердің күніміздегі сөздік қорындағы кейбір сөздер мен 

формалар ортақ саналмай жатады. Мысалы, қазіргі қырғыз тілінде қолданылатын чалыш, сөрей, дейре, қарата т.б. 
қарақалпақ тіліндегі қиби, шекем, лекин, бағда, гә шылаулары қазақ тілінде қолданылмайды. Сондықтан шылаулар 
туралы тек бір тілдің аясындағы қолданысына қарап тұжырым айтқаннан гөрі кең көлемде қарастырған абзал деп 
ойлаймыз. Демек қазіргі түркі тілдеріндегі барлық шылауларды бір еңбекте топтаудың да, оларды салыстыра, әрі 
тарихи тұрғыдан талдаудың да кезегі күтіп тұрған тәрізді.  

Нәтижелер. Қазақ тілінде атауды талап ететін септеулік шылауларға бой, бойынша, үшін, сайын, арқылы, 

жөнінде, турасында, түгіл, сияқты, секілді, тәрізді, сықылды, тақілетті, сынды, сыңайлы, сымақ, туралы, 
жақында, жайлы, жайында, жайынан, жөнінде, құрлы// ғұрлы// ғұрлым, шақты, шамалы, қаралы, себепті// 
себептен т.б. шылаулар енеді. Яғни, бұл септеуліктер түбір немесе негіз тұлғалы сөзбен тіркесуге бейім келеді.  

Қазақ тіліне ғана емес бүкіл түркі тілдеріне тән саналатын бұл септеуліктердің даму тарихы ертеден келе 
жатқанын көреміз. Жалпы, түбір тұлғадағы зат есім, есімдік, тұйық етістік, есімшелермен тіркесетін, яғни атау 
септігінен соң келетін септеуліктер күніміздегі түркі тілдерінден қалыптаспағаны айдан анық. Бұл түркі 

жазбаларының ең көнесіне үңілгенімізде де, орта ғасырлық еңбектерде де кездеседі. Айталық түркі жұртының жазба 
тарихының қайнар бастауы саналатын Орхон-Енисей ескерткіштері мәтіндерінде бірнеше шылаулармен қатар біз 
әңгімелеп отырған септеуліктердің қолданыста болғанын көреміз. 

Үчүн (үшін): Теңри күч бертүк үчүн – Тәңірі күш бергені үшін. Түрк бодун үчүн түн удыматым – Түрік халқы 
үшін ұйықтамадым [1,110]. Бағлары бодуны түссүз үчүн табгач бодун таблигин күрлүг үчүн, арманчысын үчүн, 
инили ечили кикшүртөкин үчүн. Бағлы бодунлуг йаңашөртөкин үчүн – Бектері және халқы бейбітшілігі болмағаны 

үшін табғаш халқы қу және өтірікші болғаны үшін, бауырларымен ағалары бірін-бірі құлатқаны үшін, бектерге 
халықты қарсы айдап салғаны үшін... [2,153]. 

Бірлә (-мен): Алты отуз яшыма чик бодун кыркыз бірлә ягы болты – Жиырма төот жасымда чик халқы мен 
қырғыздар бізге жау болды. Інім Күлтигин бирлә сөзләшдіміз – Інім Күлтегінмен сөйлестік. Огуз бодун токуз татар 
бірлә тіріліп кәлті – Оғыз халқы, тоғыз татармен бірге жиналып келді [2,151]. 

Тег (сияқты): Қаным қаган сүсі бөрі тег әрміш, ягысы қоң тег әрмиш – [Тәңірікүш бергені үшін] әкем 

қағанның әскерлері бөрідей, дұшпандары қой секілді. Умай тег өгүм қатун – Умай сияқты анам Қатун. Көрөр көзүм 
көрмәз тег, билир билиги билмәз тег болты - Көрер көздерім көрместей, білетін ақылым білместей болды [2,152]. 

Тапа (таман, қарай): бұл септеулік қазіргі қазақ тілінде, сондай-ақ қырғыз, татар, башқұрт, қарақалпақ, құмық, 
ноғай, қарашай-балқар, қырым татарлары, қарайым тілдерінде әр түрлі вариантымен кездесетін және көбіне барыс 
септігінде келетін таман септеулігі көне түрікшеде тапа тұлғасында атау формалы сөзден соң тіркеседі. Мысалы: 
Языңа огуз тапа сүләдім - [Сол жылдың] жазында оғыздарға таман (қарай, дейін, тура) сапарға шықтым. Екі отуз 

яшыма табгаш тапа сүләдім – Жиырма сегіз жасымда табғашқа таман (қарай, дейін, тура) сапарға шықтым [2,152]. 
Саю/сайу (сайын): Иір саю бармыш бо[дун ядагын ялаңын] өлү иітү [яна] кәлти – Әр жерге барған халық 

жаяу және өлесе боп қайта келді. Әлигчә әр тутдумуз ол ок түн бодунын саю ы[т]тымыз – Елуге дейін әскер қолға 
түсірдік, тез арада сол түні барлығының халқына олардан хабар жібердік [2,152]. 

Талқылау. Әрине, бұл септеуліктердің қайсы бірі болмасын қазіргі түркі тілдерінің бірінде болмаса бірінде 
кездесіп жатуы олардың көне ұйғыршада да, қараханлышада да, хорезмшеде де, қыпшақшада да, шағатайшада да, 

османлышада да әр түрлі дыбыстық ерекшелігімен болса да керегінше қолданылған дей аламыз. Айталық, биле// 
бірле// билен (мен, пен, бен, менен, пенен, бенен), тег// дег (сияқты, -дай //-дей// -тай// -тей), теги// теки (дейін), 
сайу//сары (сайын), өзе// өзре// үзере//үзеринде (туралы), үчүн (үшін), тапа// тапару (таман) т.б. сонау ескі түрік-
шеден қолданылып келе бүгінгі түркі тілдерінің бірінде актив, бірінде сирек, бірінде көне сөз ретінде белгілері бар. 
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Дегенмен, күнімізге дейін түрліше тарихты бастан өткізген, тіл дамуының бірнеше сатысын өткерген түркі 

халықтарының тіліне көптеген атау септігінен соң келетін жаңа септеуліктер пайда болған. Олар бүгінгі жаңа 

тілдердің ғана жемісі емес, сол хорезмшеден, қараханшадан, қыпшақшадан, шағатайшадан, османлышадан бастау 

алады. Мәселен, Қарахан дәуірінде қолданылған киби (сияқты), меңгиз (сияқты), мисали (сияқты) т.б. Хорезмшедегі 

киби (сияқты), меңгиз (сияқты), сыңғар// сыңғару (қарай), Ескі қыпшақшадағы ашыра (арқылы), қурла (тарта, қаралы, 

жуық), анды (сияқты) т.б., Османлышадағы мөненд (сияқты), миссилу (сияқты), сыпат (сияқты) т.б. көптеген 

септеулктер қазіргі түркі тілдерінің арасында сақталған. 

Сөзімізді ары қарай жалғастырайық, қазақ тілінде сөздерді атау формада сөздерді меңгеретін септеуліктерді 

қырғыз тіл білімінде атточ жөндөмөсү менен айкашуучу жандоочтар деп атайды да, оған менен, бинен, үчүн, 

аркулуу, сыяктуу, тууралуу, шекилдүү, бойдан, жөнүндө, боюнча, сымак, сөрөй, чалыш, бою, сайын т.с.с. 

септеуліктерді жатқызады. [3,328-337]. Мысалы: Бирак, мен Сулайман үчүн өлгүм келбейт, аны көргүм келет - 

Бірақ, мен Сүлейман үшін өлгім келмейді, оны көргім келеді (Ш.Айтматов). Кудай биздин көкрөгүмүздө, ал биздин 

аң-сезимибиз аркылуу өзбүзгө таасир етип турат – Құдай біздің көкірегімізде, ол біздің сезіміміз арқылы өзімізге 

әсер етіп тұрады (Ш.Айтматов). Баланын меерими музыка шекилдүү – Баланың мейірі музыка секілді [4,730]. 

Ал қырғыз тіліне өте жақын саналатын (сондықтан да болар кейбір классификацияларда (Н.А.Баскаков 

классификациясында Шығыс Хун бұтағының ішінде Қырғыз-қыпшақ тобына қырғыз тілімен бірге кіреді) алтай 

тіліндегі түбір сөзбен тіркесетін септеуліктердің ішінде учун (үшін), ошкош (ұқсас, сияқты), септеуліктерінен басқа 

да өзге түркі тілдерінде кездеспейтін чылап// чилеп (сияқты), керегинде (туралы, жөнінде) деген септеуліктер 

қолданылады. Дегенмен, бұл тілдегі септеуліктерге байланысты Б.Н.Тадыкиннің «Причастие в алтайском языке» 

атты кішігірім оқулығынан басқа материал болмағандықтан 3-4 септеулікті мысалға келтере аламыз. Еңбекте 

берілгендей алтай тілінде де мұндай тіркестердің жасалу басқа түркі тілдерінен еш айырмасы жоқ. Мысалы: 

МенАйдар чылап// ошкош иштеңкей емезим – Мен Айдар секілді еңбекқор емеспін. Уулчак ат чылап жүгүрген – 

Бала жылқы секілді шапты. Бұл кижи керегинде нени де айтпадым – Бұл адам туралы ештеңе айтпадым [5,730]. 

Қарақалпақ тіліндегі атау септігіндегі немесе атауыштық қызметте жұмсалатын сөздерді меңгеретін ең басты 

септеуліктері мыналар: менен// пенен// бенен, хаккында, жөнинде, тууралы// туурасында, жайында, жайлы, аркалы, 

ушын, сайын, бойы, бойынша, киби, яңлы, сияқлы, тәризли, тақылетте, қурлы// қурлым, қурақым, шелли, себепли, 

себептен, пишинде, қәлпинде, түрде, рәуиште, ретинде, сыпатында, қәддинде т.б. [6,331]. Мысалы: Мен 

Төрткүлден жүрип, усы шайды сиз ушын алдым (Т.Қайыпберген). Күн сайын емески самал еседи (Ө.Айтжанов). 

Башқұрт тілінде (төп килеш менән башқарыусы послелоглар): менән (менен), өсөн (үшін), кеүек(сияқты), 

шикелле(сияқты), һымақ (сияқты), сақлы(дейін), тиклем (сияқты), қәзәр//қәзәре (дейін), арқыры(арқылы), аша 

(арқылы) [7], берлән (мен), бирлә (мен), хетле// хетлем (дейін), утэ (арқылы, -дан// -ден), арқылы, буйынса 

(бойынша), буйлап (бойлай), аркала (арқылы), сәбәпле (себепті), айканлы (үшін), һайын (сайын)[8,123]. Мысалы: 

Мин коридорға ингенде, тезре арқыры өс кеше платформаға қарап тора ине – Мен коридорға түскен кезде терезе 

арқылы үш кісі платформаға қарап тұр еді. Ватан өсөн барған хуғышта 1945 иылдың 25 апрель 1945-те өлді - Отан 

үшін барған соғыста 1945 жылы 25 сәуірде өлді [9,71-87].  

Татар тілінде (баш килиш бәйлеклере): буйы// бойы// буйына (бойынша), беле// белен// пыла// пелен// мынан// 

мен// ман (мен), өчен// өчин// өчөн (үшін), шикелле (секілді), кебек// кеби// күк (сияқты), сыман (сияқты), аша 

(арқылы), арқылы, сайын, чамасы (шамасы), сынны (секілді), теңле// теңлех (сияқты), төсле// төслө// төслү 

(сияқты), турында (туралы), т.б. жатқызылады. Мысалы: Худжа ишек кебек, акыра-акыра, тибеше-тибеше бүлме 

буйлап чаба башлаған – Қожа есек секілді ақырып, тебініп-тебініп бөлме ішінде айналып шаба бастайды. Худжаның 

бер де исе китмеген, шатланып, йомартлыгы өчен патшаға рахмет уқыған – Хожа болса бірде бір таңқалмай, 

шаттанып, жомарттығы үшін патшаға рахмет айтыпты. Алтын шикелле кадерле, шушы өреклер шикелле сабыр 

буылығыз, дип китердем, - диген – Алтын секілді қадірлі, мынау өріктер сияқты сабырлы болыныңыз деп алып 

келдім, - депті (Н.Вел:5,8,32)  

Өзбек тілінде (баш келишиқдаги суз билан бирга қулланадиган кумакчилар): билан (мен), үчүн (үшін), қадар 

(сияқты), орқали (арқылы), сайын (сайын), сәри (қарай), буйлаб (бойынша), буйынча (бойынша), узра// уза (үстіне) 

т.б. шылаулар кіреді [10,187], алдыға// алдыда (бұрын), аша (аса), баб (арқылы, үшін), байс// байсидин (үшін), 

барасида (жөнінде), баравар// бараваида (бірге, мен), буйча// буйлап (бойынша), бурун (бұрын), чағлы (шақты, 

жуық), хақда (туралы), хусусида//хусус (туралы), кәби(сияқты), мақсатида (үшін), мисалы (сияқты), сыфатыға// 

сыфатыда (сияқты), сыңгари (сияқты), суратда// суратида (сияқты), тег (сияқты), йаңлығ (сияқты), иосында 

(сияқты), юздин// юзасфиндан (үшін, себептен) [11], алдын (бұрын), ара (іші), бирла (бірге, мен), ичра (ішінде), ила 

(мен, бірге), қадар (сияқты, -дай// -дей), мабайнида (бойынша) т.б. Мысалы: Хәм беваситә айырбашлаш орқали хәм 

махсулатни тәннәрхдән әрзанрақ бахада бериш орқали - Әрі тікелей айырбас арқылы әрі тауарларды нарықтағыдан 

арзанырақ бағада беру арқылы... (ӨРК: 108). Хадича халә балалик чақыдаги сингари унинг белига нан түгиб берди – 

Хатича әпке балалық шағындағыдай оның беліне нан орап берді (А.Қаһ., Ғ.Ғул: 95). Тәңринин фалак йаңлығ лүтф-

мархәмәтини көргач, нима үчүн унинг қаршишида бошимни тупраққа қойыб, сәждә қылмайын! - Тәңірінің көк 

секілді мейрімін көріп, не үшін оған қарсы басымды жерге қойып, сәжде қылмайын! (А.Нав: 14). 

Ұйғыр тілінде (баш келіштеки сөздәр билән келедиған тиркәлмиләр): билән (мен), үчүн, бойи, бойичә 

(бойынша), петичә// петидә (сияқты), арқилиқ (арқылы), тоғрилиқ (туралы), сәвәпли (себепті, үшін), илгири (ілгері), 

қатарлиқ (сияқты), хәққида (туралы, хақында), шәклидә (секілді), сүпитидә (сияқты), рәвиште (түрде), тәхлиттә 

(сияқты), кәби (сияқты), кейин, бирликтә (бірге) т.б. [12,259]. Мысалы: Кишиниң яры киши учун яр азавидир – 
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Басқаның жары екінші біреу үшін жар азабы (Ұйғыр мақалы). Әмди мән мушу путун баялығимни сизниң 

тойлығыңыз үчүн бериватсам қадай болиман – Енді мен осы барлық байлығымды сіздің тойыңыз үшін беретін 

болсам кедей боламын (Хақиқи байлық. Ұйғыр ертегісі). 

Түрік тілінде (йалын дурум истейен эдатлар): гиби (секілді), ичин (үшін), иле (мен), ашыры (сайын), дійэ (деп), 

денли (секілді), кадар (сияқты, дейін), үзрэ (үсті), джихэтле (үшін), дихэттен (үшін)т.б. [13,1062].Мысалы: Алтын 

япраклы бир а:ач гиби, гөзлеринин өнүнде гене саат сеслерини гөрдү – Алтын жапырақты ағаш сияқты, көздерінің 

алдында енді сағат дыбысын көрді (A.Ham: 29).Онун бу денли ишлере пек аклы ятмыйор – Оның бұл секілді істерге 

ақылы жетпейді(TS: 358).Аырлыы бир күчүк чоджук кадарды – Салмағы бір кішкене баладай еді (DG: 161) 

Түркімен тілінде (баш дүшүмдәки сөзден соң гелйән послелоглар немесе сөз соңулар): дей, себепли (үшін), 

билен (мен, бірге), боюнча (бойынша), яалы (сияқты), учин (үшін), хакда (туралы, хақында), хакында (туралы, 

хақында), дийип (дейін), баарада (туралы, хақында), баабатда (туралы, хақында), угрунда (сияқты),барасинда 

(туралы, хақында), догрусунда (туралы, хақында), биле (мен, бірге) [14,272], сумак (сымақ, сияқты), тетелли 

(сияқты), зерарли (үшін), жақтли (үшін), догруда (туралы, хақында), сайин// сайу (сайын), ченли (шамалы, 

шамасында), хөкүмүнде (сияқты), мунасибетли (үшін), чемели (шамалы, шамасында)т.б. [14,475-488]. Мысалы: 

Мырат Дурду себәпли кино гидип билмеди – Мырат Дурдудың себебінен киноға бара алмады. Колхозчылар ёкары 

хасыл угрунда гөрешйәрлер – Колхозшылар жоғары асыл сияқты күреседі. Бике окувыны довам этдирмек максады 

билен Ашгабада гелди – Бике оқуын жалғастыру үшін Ашхабадқа келді [15,273]. 

Әзербайжан тілінде (исмин адлыг һалында олан сөләрлә ишләнән гошмалар): үзре (сияқты), ичрә (іші),, әксинә 

оларак (үшін), үчүн (үшін), илә// -лә// -ла (мен, бен), хаггында// хагда (туралы, хақында), барәсиндә// барәдә (туралы, 

хақында), кими (сияқты), тәк// тәки (сияқты), ғадар(сияқты), т.б. [16,163-165], септеуліктері атау септігіндегі сөзді 

меңгереді. Мысалы: Васили адәти үзрә мәзәли маһнылар охумаға башлады – Васили әдеттегідей әзіл әңгімелерін оқи 

бастады (Һ.Меһди: 161). Гараулчу, квадратшәкилли бір тахта илә jералты дахманын гапысыны бағлаjыр – Қарауыл 

квадрат түріндегі бір тахтаменен жерасты диерменінің есігін жапты (М.Ибрагимов:). Бу хагда дүшүнмек вә ирәли 

сүрүлән мәсәләләри нәзәрдән кечирмәк лазымдыр – Бұл туралы ойлану қажет және жалғасып келе жатқан мәселені 

назардан шығармау қажет («Коммунист» гәзеті). 

Қорытынды. Қолымыздағы толық деп саналған материалдар негізінде ғана жазған мақалада түркі тілдеріндегі 

шылаулар толық қамтылды деуге болмайды. Кейбір тұстарда ғана басқа түркі тілдерін мысалға алғанымызбен 

жүйелі түрде қыпшақ тілдерінен қазақ, қырғыз, қарақалпақ, татар, башқұрт, қарлұқ тілдерінен өзбек, ұйғыр, оғыз 

тілдерінен түрік, азербайжан, түркімен тілдері материалдары негізге алынды. Яғни, мақалада орын алған 

шылаулардың біршамасына байланысты өзіміз қарастырған түркі тілдердің мәтіндерден де дәлелдер келтіруді жөн 

санадық.  

Жалпы айтқанда, түркі тілдеріндегі шылауларды бір сөз табы ретінде қарағанымызбен (үшеуіне шылау деп ат 

беруінің себебі олардың үшеуі де бір сөздің шылауында келуіне байланысты айтылған болу керек), олардың 

үшеуінің қызметтерінің арасында үлкен айырмашылықтар бар. Ол айырмашылықтар лексикалық мағынасы жағынан 

да, грамматикалық қызметі жағынан да айқын көрінеді. Мұның өзі шылау түрлерінің бір-бірімен жеткілікті деңгейде 

салыстырыла зерттелуін қажет етеді. 
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ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕР ТІЛІНДЕГІ «ҚАЗАҚ» СӨЗІНІҢ ТЕРМИНДІК КӨРІНІСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада «қазақ» сөзіне лингвистикалық аспектіде талдау жасалып, екі түрлі терминдік мәнде жұмсалатыны 

анықталады. «Қазақ» атауы ІХ-Х ғасырда болғанын дәлелдейтін тілдік деректер мен тұжырымдар көрсетіліп, 

«қазақ» сөзі тілі, өнері, мәдениеті, әскери күші қалыптасқан, мықты мемлекет құруға арқау болған этникалық термин 

ретінде орныққаны көрсетіледі. «Қазақ» сөзінің түптамыры Үйсін, Ғұн, Түркі сөздерінің семантикасымен сабақтас 

екені анықталады. Бұл көне және орта түркі жазба ескерткіштер тілі негізінде дәлелденеді. Қазақ сөзіне қатысты 

зерттеулер мен тарихи деректерге сүйеніп, қазақ халқына тән ерекшеліктерге мән беріледі. Сонымен қатар, «қазақ» 

сөзі ұлттық болмысты көрсететін термин ретінде танылады. Ұлттың болмысы тілінде сақталатыны дәлелденіп, қазақ 

ұлтының болмысын көрсететін тілдік деректерге талдау жасалады.  

Түйін  сөздер: этноним, тас жазуы, үнем заңы, фонема, Қазақ хандығы 
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TERMINOLOGICAL MEANING OF THE WORD "KAZAKH" IN THE LANGUAGE OF WRITTEN 

MONUMENTS 

 

Abstract 

The article analyzes the word "Kazakh" from a linguistic point of view and finds out that it is used in two different 

terms. Linguistic facts and finds prove that the name "Kazakh" appears by the 9th-10th centuries, and the word "Kazakh" is 

established as an ethnic term that has shaped language, art, culture, military power, the basis for building a strong state. The 

root of the word "Kazakh" is associated with the semantics of the words Uisin, Khun, Turkic. This is confirmed on the basis 

of the language of ancient and medieval Turkic inscriptions. On the basis of research and historical data related to the origin of 

the word "Kazakh", attention is drawn to the features characteristic of the Kazakh people. In addition, the word "Kazakh" is 

recognized as a term reflecting nationality. It is proved that the essence of the nation is preserved in the language, the analysis 

of linguistic data reflecting the essence of the Kazakh nation is carried out. 

Keywords: ethnonym, stone writing, law of economy, phoneme 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  СЛОВА  «КАЗАХ»  В  ЯЗЫКЕ  ПИСЬМЕННЫХ  ПАМЯТНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье анализируется слово «казах» с лингвистической точки зрения и выясняется, что оно используется в 

двух разных терминах. Лингвистические факты и находки доказывают, что название «казах» появляется к IX-X 

векам, а слово «казах» установлен как этнический термин, сформировавший язык, искусство, культуру, военную 

мощь, основу построения сильного государства. Корень слова «казах» связан с семантикой слов Уйсин, Хун, 

тюркский. Это подтверждается на основе языка древних и средневековых тюркских надписей. На основе 

исследований и исторических данных, связанных с происхождением слова «казах», обращено внимание на 

характерные для казахского народа особенности. Кроме того, слово «казах» признано термином, отражающим 

национальную принадлежность. Доказано, что в языке сохраняется сущность нации, проведен анализ 

лингвистических данных, отражающих сущность казахской нации. 

Ключевые слова: этноним, каменная письменность, закон экономии, фонема 

 

Кіріспе. Жер көлемі жағынан әлемде тоғызыншы орын алатын қазақ жерінің тұрғылықты халқы қай кезде де 

саяси ортаның назарында болары хақ. Осыншама кең байтақ жерде мекендеп, оны күні бүгінге дейін сақтап қалған 

халықтың өткені мен болашағын зерделеу ғылыми тұрғыдан да, саяси тұрғыдан да аса маңызды мәселелер қатарына 
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жатады. Ғылыми тұрғыдан қарастырғанда, «қазақ» сөзінің астарында терең тарих, терең ұғым, терең мағына 

жатқанына көз жеткізуге болады. Саяси жағына мән берсек, патша үкіметінің іс-қағаздарында үш жүз жыл бойы 

«қазақ» сөзі «қырғыз», «қырғыз-қайсақ» атауымен аталып, жаңсақ этноним ретінде жұмсалғаны белгілі. Саясаттың 

құрбаны болған «қазақ» сөзінің мәні мен мағынасын, тарих сахнасында алатын орнын, болмыс-бітімін нақты тілдік 

деректер арқылы айқындау бүгінгі күні аса қажет. Этностық деңгейден өтіп, ұлттық, мемлекеттік мәртебеге ие 

болған қазақ халқы үшін «қазақ» сөзінің болмыс-бітімін таныта түсу басты міндет. Халқын, елін, жерін, ұлтын 

сүйетін әрбір қазақ азаматы «қазақ» сөзінің зерттелуін, оның мәні мен мағынасын, статусын ажырату үшін ғылыми 

тұжырымдар жасаудың маңызы зор.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. Мақаланың зерттелуіне «қазақ» сөзіне қатысты тілдік деректер арқау 

болады. Мақалада тарихи зерттеу әдісі, фонематикалық талдау әдісі, семантикалық зерттеу әдісі қолданылды.  

Зерттеу нәтижелері. 1832 жылы А.Левшин «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ даласы мен ордасының 

сипаттамасы» атты еңбегінде «қазақ» сөзін алғаш рет қолданып, халқымыздың байырғы есімін жаңғыртқаны 

баршаға аян. «Қазақ тарихының Герродоты» аталған А.Левшин – қазақтың ешкімге ұқсамайтын мәдениеті, тілі, 

өнері бар халық екенін дәлелдеген және бұл көне заманнан келе жатқан халық екенін әлемге жариялаған ғалым. 

1885 жылы А.Вамбири «Түркі халықтарының этнологиясы мен этнографиясы» атты неміс тілінде жазылған 

еңбегінде «қазақ» есімі ІХ-Х ғасырда болғанын «Қазақ хандығы деген ел Көк теңіздің (Арал теңізі) солтүстігін 

мекендеп отырған күшті, әрі көп санды жұрт Тұранның қастасы Иранды қорқытпақ болады» деген тарихи дерекпен 

дәлелдеп көрсетеді. Фердаусидің «Шахнамэ» атты шығармасында да «қазақ» есімі осы оқиғамен байланысты 

аталатыны айтылып келеді.  

Өзіне тән мәдениеті, тілі, өнері бар халықтың артында тарихи мұралардың қалуы – заңды құбылыс. Сондай 

мұралар қатарына қазаққа тән жазулардың бірі «таңбалы тас» ескерткіштерін жатқызуға болады. Ә.Марғұланның 

айтуы бойынша, «таңбалы тас» жазуы ғасырлар бойы Қазақстан өлкесін қоныстанған мыңдаған тайпалардың тасқа 

жазып жүрген деректері, елбасқарушылардың қол қойған аттары, ұрандар, тасқа қиып түсірген әдемі өрнектер т.б. 

Оған адамдар әрқашан бас иіп, тасқа таңбасын түсіріп, аттарын жазып жүрген. 

Ә.Х.Марғұланның «Тасқа жазылған қазақ сөздерін біріктіріп, жеке кітап етіп шығарса, қазақты білмейтіндер 

өзіне-өзі таң қалып жүрер еді» деген сөзінен-ақ, тас жазуы қазақ этносымен тікелей байланысты екенін көруге 

болады. Таңбалы тастағы жазулар бүлінбей тұрғанда толық жазып алған ғалымдар А.Н.Шренк пен Х.Бекхожин бұл 

тасты «тарихтың зор куәсі» деп атаған. Таста: «Қыпшақ, Найман, Алшын, Арғын, Қаракесек, Үйсін тобын илахи кар 

рәсигә хамиша хайа рахмет қыл сен алтауын» делінген екен. Яғни «О, ием үмітіңе жету үшін осы алтауына 

рахымыңды бере көр» деген тілек.  

Алматы облысы, Кеген ауданы, Қарқара өзенінің солтүстік шығысында біздің заманнан бес-алты ғасыр бұрын 

жазылған тас табылып, онда «Қаған алты түрік Алаша өрті» деп жазылған деген деректі басшылыққа алсақ, Алты 

Алаш атанған қазақ халқының тарихи түптамырын көне түркілік ескерткіштермен байланыстыра қарастыруға 

болады. 

Көне ескерткіштер тілін зерттеу барысында анықталған тарихи факторларға сүйенсек, алты алаштың бірі 

«Үйсін» сөзі Ү ғасырдан бастап қолданылып келеді. Ғалым Ғ.Мұсабаевтың түсіндіруінде «Үйсін» сөзі уй және сін 

(шең) деген екі сөзден құралып, мағынасы ру, тайпалардың жиналған жері, мемлекеті дегенді білдіреді. Көне түркі 

тілінде й дыбысының орнына ғ дыбысы қолданылады. Сонда үй сөзі уғ болып шығады. Қытай иероглифін оқыған 

Г.Ю.Клапорт, Н.Я.Бичурин, В.Кюнер сияқты ғалымдар қытайдың көне иероглифі көне түркі тіліне қатты өзгеріс 

әкелгенін үй сөзі хэу түрінде жазылғанын, сондықтан көне түркі тілінде еу болып қолданылғанын айтады [1,73]. 

Халқымыздың көне тарихын зерттеуші Қойшығара Салғараұлының «Хунну – қытай сөзі, «жауыз құл» немесе 

«кекшіл құл» деген мағына береді. Бұл көне қытайлықтардың өздері «ху» деп атаған далалықтардың ішінде түркі 

тілдес халықтарға берген атауы... қазір бізден басқаның бәрі тіл ерекшелігіне қарай өзгерткені болмаса, хунну 

атауын сол қытайлық мағынасында «хунны», «гунны» деп алып жүр. Ал біздің тарихшыларымыз осы хуннудың 

алғашқы буыны моңголдың «кісі деген мағына беретін «ғұн» сөзіне ұқсайды екен деп бұл халықтың атауы тарихта 

«ғұн» деп кіргізіп жіберді. Сөйтіп халықтық атау болып ғылымда орнықты. Бірақ қас қылғандай көп ұзамай одақтық 

ғалымдар әлгі хунну атауын білдіретін қытай иероглифін енді бұрынғыша «хунну» деп емес, «сюнну» деп оқып жүр. 

Енді қайттік? Мұның алғашқы буынын, яғни «сюн»-ді қазақтың, не моңголдың қай сөзіне ұқсатамыз» деген сауал 

тастайды [2, 10]. Тарих сахнасында ғұндер мен үйсіндердің қатар өмір сүргенін, ғұндарды жеңу үшін қытайлықтар 

үйсіндерге қыз беріп құдаласып, одақтас болғанын ескерсек, Хунну мен ху бір сөз болмауы мүмкін.  

Ғ.Салғараұлының сауалын Ғ.Мұсабаевтың «үйсін» сөзі үй және сін (шең) деген екі сөзден құралған атау деген 

тұжырымымен байланыстырсақ, «сюн» қазақтың «сің» сөзінің қытай тіліне икемделген варианты деп тануға болады. 

Сонда көне қытай тіліндегі Хэу, оның ықпалымен көне түркі тілінде еу болып айтылған үй сөзінің мағыналық жігі –у 

фонемасында жатыр. Фонема сөздің мағыналық жігін ажыратушы тілдің ең кішкене бөлшегі болса, сөзде осы 

бөлшек сақталып, хэу сөзіндегі хэ немесе еу сөзіндегі е, бөлшектері лингвистикадағы үнем заңы бойынша 

ықшамдалып кеткен деп тұжырымдауға болады. Сөздің мағыналық жігін ажыратушы фонема үнем заңына түскенде 

сөздің соңғы буынына ауысуы қазақ тіліне тән заңдылықтардың бірі. Мысалы, дауыс – даусы. Сонда «сюнну» 

сөзіндегі сюнн қазақтың сің сөзі, у бөлшегі хэу сөзіндегі уй сөзінің мағыналық жігін ажыратушы фонема 

болғандықтан доминант ретінде жұмсалып, сюнн сөзімен кірігу процесіне түскен. Нәтижесінде ру, тайпалардың 

жиналған жеріне, мемлекетіне тұрақтау, сіңу деген мағынаны білдіретін «сюнну» сөзі «үйсін» сөзінің қытай тіліне 

икемделген түрі деген болжам жасауға болады.  
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Үйсін «сөзі ең күрделі, көп сөзден құралған Хур-Хара усу (қара-қара су) атауымен байланыстырыла 

қарастырылады. Бұл Кеген өзеніне құятын Қарқара өзені. Қытай жылнамасында біздің жыл санауымыздан ІІІ ғасыр 

бұрын біздің заманымыздың Х ғасырына дейін бұл жерді үйсін елі мекендеген деп түсіндірілетіні белгілі.  

Тарихшы ғалымдардың пікіріне сүйенсек, Үйсін елі – ішкі-сыртқы жауларымен арпалыса жүріп, баяғы 

көптілігін жоғалтып, тобын азаптаса да, негізгі қаңқасын сақтап қалған түркі тілді халық. Ғұн мемлекеті әлсіреп 

біздің заманымыздың І-ІҮ ғасырында бытырап, олардың орнына Тухой (түркі) деген атпен халық қайта бас қосқан. 

Ол кейін екіге бөлініп Батыс Түркілер және Шығыс түркілер деген атпен тарихта қалып, кейін Жетісу түркілері 

болды.  

Түркі қағанаты Ү ғасырдан бастап ІХ ғасырдың аяғына дейін созылады. Бұдан аз бұрын ІҮ ғасырда «Оғыз 

нама» (Оғыз хан поэмасы) Үйсін тілінде дастан болып жазылған деген дерек бар. Ү-ҮІІІ ғасырлардағы Білге қаған, 

Күлтегін, Тоныкөк, Мойын-Шор ескерткіштеріндегі хандар (Бумын, Естелі т.б.) тарихта болған адамдар екені, олар 

Жетісу түркілеріне хандық құрғаны анықталса, ондағы әскербасылар, кеңесшілер сол дәуірдегі беделді адамдар 

болған. Тас жазуы – соларға арналған тарихи ескерткіштер. Оған Н.Я.Бичуриннің түркілердің салт-дәстүрін айта 

келіп, «өлген адамның моласын сағана сарай етіп, оның ішіне марқұмның суретін салып, істеген ісін жазып қоятын 

болған» деген пікірі дәлел [3, 230]. 

Көне ескерткіштер тілін зерттеу барысында анықталған лингвистикалық факторларға сүйенсек, Үйсін ұлысы – 

түркі тілді халық. Олар қолданған ай, айақ, қыстақ, тарпаң (түз жылқысы), құлан, есақ, (ауыл), бұдын (ел), жошы, 

Нарын гол, Долосы (Талас), Ақсай, Ақтирик сай, бұлақ, қара темір, арғымақ, чаян, жау, ярғақ т.б. сияқты сөздердің 

Орхон жазуында кездесуі оның қазіргі қазақ тілімен сәйкес келуі, сарығ – сары, улығ – ұлы, кішіг – кіші, арығ – ару, 

иадағ – жаяу, тонлығ – тондық, құллығ – кұлдық, аулу – ауыл т.б. сияқты сөздердің қазақ тілінің фонетикалық 

заңдылықтарымен сәйкестенуі қазақ халқының түпқазығы үйсін ұлысы екенін көрсетеді.  

Тіл тарихы жайында тың деректер қалдырған, белгілі түркітанушы ғалым Әбжан Құрышжанұлы «ХІІІ 

ғасырдың қолжазбасы және ондағы «қазақ» деген сөздің мағынасы» атты мақаласында сол дәуірде қыпшақ тілін 

оқып үйрену үшін араб тілінде жазылған «Түрікше-арабша сөздік» атты еңбектің болғанын және оның басты-басты 

төрт бөлімнен құралғанын айтады. Бірінші бөлім лексикалық мағынасына қарай жіктелген зат есім сөздерге, екінші 

бөлім етістік сөздерге, үшінші бөлім етістіктің жіктелуіне, төртінші бөлім грамматикалық қосымшаларға арналғанын 

айта келе, осы жазбаның 24-25 беттерінде қазақ сөзінің кездесетінін және оның араб тілінде алмужаррадун деген 

сөзбен аударылғанын бұл сөздің «сыбайы салтаң», «салт басты», «жеке басты» немесе «оқшау жүретін адам» деген 

мағынаны білдіру үшін жұмсалатынын көрсетеді. Ғалым « «Қазақ» деген сөздің дәл осы бөлімде, яғни, адамның әр 

алуан қасиеттерін білдіретін сөздердің ішінде берілуі оның кісіге тән белгілі ерекшелікті көрсетуі үшін 

қолданылатынын дәлелдейді. Ал еркін, бошадақ сөздерімен қатар келуі оның мағыналық жағынан өзіндік үйлесім 

табатын варианттарын көрсетеді. Жеке-дара жүретін кісі, не сол кездегі кең даланы ен жайлап, еркін көшіп жүретін 

ауылды (мүмкін ру мен тайпаларды да) қыпшақтар (не сол қыпшақ одағына кірген басқа түркі халықтар да) «қазақ» 

деп атаса керек. Қалай болған күнде де, бұл айтылған тарихи деректерге байланысты мынадай екі түрлі 

қорытындыға келуге болатын сияқты: біріншіден, «қазақ» деген сөз – көне қыпшақ тілінен алынған сөз; екіншіден – 

бұл сөз о баста дәлірек айтқанда, ХІІ ғасырдың ортасында этникалық термин (ру не тайпаның аты) есебінде емес 

әдеттегі жай сөздер қатарында қолданылған. Осыған орай, тағы бір ескерте кететін жағдай «Қазақ» сөзінің эти-

мологиясын зерттеуші ғалымдардың (Мысалы, В.Вамбири, Г.И.Рамстед, Н.И.Веселовский, В.В.Вельемянов-Зернов, 

А.Н.Бернштам, В.В.Радлов, А.Н.Смайлович, И.И.Крафт, АпП.Чулошников Х.М.Әділгереев, М.Б.Ақынжанов, 

В.Ф.Шахматов, С.В.Юшков, С.К.Ибрагимов т.б.) бұл сөз о баста «еркін», «басы бос», «кезбе кісі» деген ұғымда 

жұмсалған» деп оның лексикалық мағынасы туралы ойлары бір жерден шығып жүр» - дейді [4, 102-103]. 

«Қазақ» сөзінің терминдік мәнге болуын екі жолмен түсіндіруге болады. Біріншіден, «кең далада көшіп-қонып 

жүретін еркін халық» мағынасында жұмсалатын этникалық термин; екіншіден, ғасырлар бойында тілі, мәдениеті, 

салт-дәстүрі жағынан өзіндік ерекшелігін танытатын ғылыми термин. Оған атақты түркітанушы С.Е.Маловтың 

«қазіргі қазақ тілінің басқа түркі тілдерінен гөрі көзге түсіп тұратын алабөтен бір ерекшелігі бар» деген тұжырымы 

дәлел. Ғалым осыдан жеті ғасыр бұрын жазылған тарихи жазба ескерткіштің тілінде қазіргі қазақ тілінде кездесетін 

сөздердің бар екенін айтып, оны «бір қызықты жайт» деп атап көрсеткен [5, 98 ]. Басқа түркі тілдерінде з дыбысымен 

айтылатын сөзле сөзі қазіргі қазақ тілінде й дыбысымен айтылса, «Түрікше-арабша» сөздікте бұл сөздің сөзле – 

сөйле түрінде екі түрлі варианты да көрсетілген. Аталған сөздік қазақтың кейбір тарихи мәселелерін зерттеу ісіне 

үлкен үлес қосатынын айта келіп, ғалым былай дейді: «Түркі тілдері жөнінде осы күні қолданылып жүрген 

классификацияда қазақ тілі «ғ» дыбысы айтылмай түсіп қалатын тілдердің қатарына жатады. Мысалы, бұғдай емес 

бидай, тегірмен емес тиірмен (диірмен), ігіне емес ине т.т. сөз болып отырған ескерткіште бұл екі форманың екеуі де 

кездеседі: буғдай - будай, ігіне-иіне. Кейбір сөздер тек қана ғ дыбысы түсіріліп айтылатын формада көрсетілген: 

тиірмен, киіз. Басқа түркі тілдерінде қолданылатын ч дыбысының орнына қазақ тілінде ш дыбысы айтылады. 

Мысалы, елчі емес елші, қобызчы емес қобызшы, бақырчы емес бақыршы т.б. жоғарыда көрсетілген нұсқада елчі, 

қобызчы, бақырчы тұлғаларымен қатар бақырчы – бақыршы, чері-шері(әскер) деген формалар жарыса 

қолданылатын болған» [4,103].  

Ғалымның тұжырымын саралай келе, жазба ескерткіштер тілінің қазіргі тіліміздегі бірқатар сөздердің жасалу 

жолдарын айқындауға тигізер пайдасы зор екенін көреміз. Сонымен бірге қазақ тілінің көне дәуірден өмір сүріп келе 

жатқанын дәлелдеуге болады. Ғалым: «бүйі, шикі деген сөздер осы ескерткіш тілінде кездесетін бүй, чик деген өлі 

түбірден жасалып тұрғандығын біз ескерткіш тілінде кездесетін бүй, чик деген сөздерден көреміз. Мұндағы «і» 
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әрдайым айтыла беретін базары, қалмақы, тозақы деген тірі түбірдің құрамындағы өнімсіз жұрнақ. Қазақ тіліндегі 

алқызыл сөзінің алғашқы буыны жеке тұрып қолданылмайтын болса, ол көне қыпшақ тілінде жеке тұрып-ақ 

жұмсала беретін дербес сөз. Ол «қызыл» деген мағына беретін болған. Сонда бір ұғымды білдіретін екі сөздің ( ал 

мен қызыл) бір сөз болып бірігуі бұл нұсқаның жазылу кезеңінен гөрі әлдеқайда берегірек дәуірде барып қалыптасса 

керек. Шалқасқа деген сөз туралы да осыны айтуға болады. Чал сөзі ескерткіш тілінде «сұр», «сұрғылт» түсті 

білдіреді. Қазіргі қазақ тіліндегі өлді-жетті, көйлек-көншек сияқты қос сөздердің екінші сыңары жеке тұрып 

қолданылмайтын болса, ол сөздер ескерткіш тілінде жеке-дара күйінде-ақ жұмсала беретін болған: иіт – «жоқ болып 

кетті», «зым-зия жоғалып кетті» деген мағына берсе, көнчек «шалбар» деген ұғымда қолданылады. Қаба сақал, тәркі 

дүние, жек көру тәрізді тұрақты сөз тіркестерінде ғана кездесетін қаба, тәркі, жек сөздері қолжазбада дербес сөз 

есебінде кездеседі: қаба «қалың», тәркі «тез», «шапшаң», «жылдам» йек «жексұрын, жауыз» деген мағынада 

жұмсалған», - дейді [4,104]. Әңгіме болып отырған ескерткіш тілін қазіргі қазақ тілімен сабақтас деуге негіз бар. 

Олардың арасындағы сабақтастық қазіргі тілімізде бір ұғымды білдіретін екі сөзден жасалған жаңа атаулардан 

көрініс табады. Бұл «Алматы қаласы, Балдырған журналы тіркестерінің құрамындағы сөздердің бірі жалқы есім, 

бірі жалпы есім. Мұндағы жалқы есім мен жалпы есім бір ғана ұғымның мәнін анықтап тұр. Лексикалық мағынасы 

бір ғана ұғымды білдіретін сөздер ешбір синтаксистік қатынасқа түсуі мүмкін емес. Мұндағы синтаксистік форма 

синтаксистік қатынасқа негізделіп тұрған жоқ. Тіркес құрамындағы сөздердің семантикалық ерекшелігіне 

байланысты сөз бен сөзді байланыстырып, ұғымды нақтылай түсіп, сол ұғымның дәл атауын көрсету үшін 

қолданылған. Сондықтан мұндай тіркестерді атаулық тіркестер деп танимыз... Орхон-Енисей ескерткіштері тіліндегі 

Тоникуқ атлығ сүсі (Күлі Чор ескерткіші), Табғач атлығ сүсі (Могилян ескерткіші), орта ғасыр ескерткішері 

тіліндегі Мәскеу атлығ шаһар, Борис атлығ хан тіркестері атаулық тіркестердің бұрыннан келе жатқан құбылыс 

екенін айқындайды» деген тұжырыммен дәлелденеді [6,101]. 

Демек, бір ұғымды білдіретін сөздердің қатысы арқылы жасалған атаулардың сөзжасамдық моделін айқындап, 

оның бастау көзін жазба ескерткіштер тілімен байланыстыруға негіз бар.  

Қорытынды. Көне және орта түркі жазба ескерткіштер тіліндегі тілдік деректер мен грамматикалық 

көрсеткіштер қазіргі қазақ сөзі мен тілінің тарихи тамырын анықтауға арқау бола алады. Оған Ғ.Мұсабаевтың 

«етістіктің келер шағы көне түркі тілінде -дүр тұлғасында қолданылған. Бұл форма тек қана ХІІ ғасырда өмір сүрген 

Хожа Ахметте емес, Абай Құнанбаевтың Ақыл мен хауас барлығы, Білмейдүр жүрек, сезедүр. Мүтәкәллимин, 

маникин, Бекер босқа өзедүр – деп жазған өлеңінде де кездеседі. Осындағы -дүр етістіктің келер шағын білдіретін 

жұрнақ болса, оның арғы тегі түр деген толық мағыналы сөз, етістіктің түбірі. Мұның о бастағы мағынасы алыстап, 

формасы өзгере келе -ды, -ді,-ты, -ті етістіктің өткен шақ көрсеткіші болған. Тілдегі тұлғалардың қалыптасуының 

ұзақ процесс екеніне бұл да бір айғақ» деген [1, 97] тұжырымын басшылыққа аламыз. «Жиырмасыншы ғасырға 

дейін түріктің тілін аздырмай асыл қалпында алып келген тіл турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті» деген 

Ахмет Батұрсынұлының сөзімен ойымызды түйіндей келе, көне дәуір ескерткіштерінен бастап бүгінгі күнге дейінгі 

жазба мұраларымыздағы тарихи-лингвистикалық факторлар «қазақ» сөзінің тарихи негізі мен терминдік мәнін 

айқындауға арқау бола алады деп тұжырымдаймыз.  
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АМАНХАН ӘЛІМ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ  

ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада ақын Аманхан Әлім поэзиясындағы тұрақты сөз тіркестерінің қолданылу ерекшелігі қарастырылған. 

Ақын қолданысындағы фразеологизмдердің ақынның өзіне ғана тән шеберлікпен қолданылғандығы және олардың 

ұлт танымымен байланысы сөз болған. Ақын Аманхан Әлім поэзиясындағы фразеологизмдерден ақынның дүниеге 

көзқарасы мен өмірлік тәжірибелерінің бір көрінісі анық байқалатыны сөз етілген. Ақын өлеңдеріндегі 

фразеологиялық бірліктер бүтін бір ұлттың дүниеге деген көзқарасы, айнала қоршаған ортаға қарым-қатынасы, 

сондай-ақ халық даналығынан жинақталғандығы да мақалада көрініс тапқан. Сонымен қатар Аманхан Әлім 

поэзиясындағы фразеологизмдерді зерделеу өлең мәтініндегі тұрақты тіркестердің ерекшелігін тануға мүмкіндік 

беретіндігі нақтылы мысалдармен берілген. Аманхан Әлім поэзиясындағы тұрақты сөз тіркестері тілдік бірліктердің 

қарапайым тізбегі емес, ұлт тілінің көркемдігін айшықтау құралы екендігі де дәлелденген. Жалпыхалықтық 

фразеологизмдер құрамындағы тілдік бірліктердің өзге бірліктермен алмастырыла қолданылуы, ақын поэзиясының 

эмоционалды бояуын арттырып, қазақ тілінің ұлттық қазынасына үлес болып қосылатындығы сипатталған. Ақын 

Аманхан Әлімнің ұлт тіліндегі фразеологизмдерді мағына жағынан болсын, сыртқы форма жағынан болсын 

түрлендіріп қолдануы ақынның ұлттың тіл байлығын пайдаланудағы шеберлігін айқындайтыны мақалада нақты 

көрсетілген. 

Түйін сөздер: ұлттық тіл, стильдік қолданыс, фразеологизмдердің көркемдігі, ауызекі сөйлеу тілі, өмірлік 

тәжірибе 
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THE  FEATURES  OF  THE  USE  OF  PHRASEOLOGICAL  UNITS  IN  THE  POETRY  OF 

AMANHAN  ALIM 

 

Abstract 

This article considered the individual features of the use of phraseological units and phraseological phrases in the poetry 

of Amanhan Alim. It shows the skill and its , diversity, wealth, as well as the artistic phraseology that reveal the life 

experience of the poet in the paradigm of the characteristics of national knowledge,and furthermore only his inherent view of 

the world when interacting with the surrounding society. In the poetry of Amanhan Alim, there are many phraseological units 

and phraseological phrases taken directly from the depths of the national wisdom, but also specific examples associated with 

indivuduality of the poet, entirely new phrases, in which his personal stylistic skills are emerging. The attractive power of 

Amanhan Alim's poetry, the internal energy of the individual and individual phraseological phrases, reinforce the meaning 

and emotional coloring of his poetry, and also contributes to the national treasury of the Kazakh language in general.  

Keywords: the national language, stylistic use of phraseological units artistry, conversational speech, life opyt 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПОЭЗИИ АМАНХАНА АЛИМ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются индивидуальные особенности использования фразеологизмов и 

фразеологических оборотов в поэзии Аманхана Алим. В ней показано мастерство, разнобразие, богатство, а также 

художественность фразеологизмов, которые раскрывают жизненный опыт поэта в парадигме особенностей 

национального познания, только ему присущий взгляд на мир при взаимодействием с окружающим обществом. В 

поэзии Аманхана Алим существует множество фразеологизмов и фразеологических оборотов, взятых 

непосредственно из недр национальной мудрости, но также приведены конкретные примеры, связаные с 
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индивудуальностью поэта, совершенно новые словосочетания, при котором вырисовывается его личное 

стилистическое мастерство. Притягательная сила поэзии Аманхана Алим, внутренная энергия приведенных 

индивидуальных фразеологических оборотов, усиливают смысл и эмоциональной окраску его поэзии, а также 

вносит вклад в национальную сокровищницу казахского языка. 

Анализируется особенности употребления типов фразеологических единиц в стихах Аманхана Алима. 

Отличается, что фразеологических единиц в произведениях выполняют роль текстобразующих элементов, являются 

способом и средством глубокой выразительности и яркости поэтического языка. В поэзии А.Алима 

фразеологических единицы, соединяясь с экспрессивным текстом обеспечивают характерологическую образность. 

Ключевые слова: национальный язык, стилистическое применение, художественность фразеологизмов, 

разговорный речь, жизненный опыт 

 

Кіріспе. Поэзия тілін тану – өлеңнің ішкі мазмұны мен қаламгер тіліндегі тілдік бірліктерге танымдық, 

лингвистикалық қырынан үңілу. Мұндай зерттеулер тіл бірлігінің бойындағы жасырын жатқан мағыналық 

мүмкіндіктерді ашып, көркем шығарманы толық түсінуге жағдай туғызады. Сондықтан поэзия тілінің көркемдік, 

өзіндік бітім-болмысын айқындау – ақындар қолданған көркемдік құралдар, синтаксистік құрылымдар мен 

лексемалар, фразеологизмдердің өлең өріміндегі көркемдігін зерттеу. 

«Ғасырдан ғасырға ұласып, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, көне заманнан келе жатса да байырғы бедерін 

жоғалтпай, сонылығын сақтаған алуан айшықты, терең мазмұнды тұрақты сөз тіркестері ана тіліміздің асыл 

қазынасы іспетті. Бейнелі сөз орамдары дөп тигізіп айтар дәлдігімен, ерекше көркемдігімен кімді де болса әрдайым 

баурап алады» – дейді ғалым Н.Уәлиұлы[1, 39 б.]. Демек, фразеологизмдер – өлең өлкесінде сан құбылып, түрленіп 

қолданылатын әсем де әсерлі, көркем де бейнелі сөз өрнегі. Фразеологизмдерді зерттеуші ғалым Р.Сыздық 

«поэтикалық фразеологизмдер» деп атап, мынадай анықтама ұсынады: «олар әдетте бір нәрсені затты, сынды, 

қимылды, қимылдың амалын жай атамайды, суреттеп, бейнелеп, астарлап, «мадақтап» не «балағаттап» атайды, яғни 

айтушының (жазушының, ақынныңб.) сол нәрсеге – объектіге «пейілін» - көзқарасын білдіре атайды. Демек, поэзия 

тіліндегі фразеологизмдердің басты белгісі – олардың образды (бейнеліб.) болатындығы» – дейді [2, 94 б.]. Ойды 

көркем жеткізуде қолданылатын құрамы мен құрылымы тұрақты тілдік единица – фразеологизмдер көркемдік 

құралдың қатарын толықтырады да, көркемдік пен әсерлі танымға қызмет етеді.  

Әдістеме. Мақала тақырыбына сәйкес психологиялық, педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерге талдау 

жасау мен сипаттау, салыстыру, жүйелеу, әңгіме жүргізу, қорыту сынды әдістерді қолданылудың маңызы зор. 

Сондықтан да түрлі әдістер мақала мазмұнының тереңдеуіне ықпал етеді. 

Нәтиже мен талқы. Тіліміздегі фразеологизмдерді мағына жағынан болсын, сыртқы форма жағынан болсын 

түрлендіріп қолдану белгілі бір қаламгердің ұлттың тіл байлығын пайдаланудағы шеберлігі мен танымдық 

epeкшeлiгін айқындаса керек-ті. Осы тұрғыдан алғанда өлең өріміндегі тұрақты тіркестер тек көріктеу құралы ғана 

емес, көркем сөз шеберінің көзқарасын, идеясын, суреттеп отырған кейіпкердің ішкі жан дүниесін, болмысын 

таныту мақсатында да қолданылып, ұлттық сипатқа ие болады. Стильдік мақсаттан туған алуан түрлі 

фразеологизмдердің поэзиялық туындылардағы қолданысын қарастыруда қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы бар 

ақын Аманхан Әлім поэзиясын зерделеуді мақсат еттік. Ақынның терең де мазмұнды, көркем суретті, сиқырлы 

ұйқаспен жазылған поэзиялық туындыларындағы фразеологизмдері бейнелі әрі мәнерлі болуымен қатар, өлеңнің 

эмоциональды-экспрессивті бояуын арттыруымен ерекшеленеді. Мысалы, ақын Аманхан Әлім: 

 

Жабағы бұлт еңсесін басқан күйі, 

Жасын сығып алады аспан жиі. 

Бүрсеңдеген жапырақ бүкір белді, 

Бойын алар ызғардан қашқан бүйі. («Мәскеу саздары», 188 б.) 

 

Көрсететін болымсыз бойды ғана, 

Шемен тасқа шегелеп қойды қала. 

Енді-енді игеріп келе жатыр, 

Көк бөрісі оянған ойды бала.(«Ұстазым Көроғұлына»б.) 

 

– деген жолындағы «жасын сығу» - деген тіркес ақынның айтпақ ойын көркем жеткізуге септігін тигізіп тұр. 

Мұндағы ««жасын сығу», жауын жауу» мәнінде, ал «шемен тасқа шегелеу» - «еріксіз байлау» мәніндегі шебер 

қолданыс. Ақын А.Әлім «тасқа шегелеу» деп қана емес, «шемен тасқа шегелеу» деп алып, ерекше стильдік 

қолданыстағы фразеологиялық тіркес жасап тұр. «Шемен тасқа шегелеу» - тілімізде бұрын-соңды болмаған жаңа 

фразеологиялық тіркес. Әсіресе, ақын А.Әлімның мына өлеңдеріндегі фразеологизмдердің өзіндік қолданысы 

ерекше көзге түседі. Мысалы,  

 

Қарға адым келтірмей бір басуға, 

Қара суық қабынып тұр ма асуда?.. 

Өмір жайлы, Аманхан, осындайда, 

Көңілсіздеу сенімен сырласуда.(«Түнгі аспан», 43 б.) 
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Жайылған қараңғылық тарапты інге, 

Тұрсың сен мысық көз Ай қарап кімге?! 

Бойына тыныштықтың қан жүгіріп, 

Қызығын қиды жастық барақ түнге.(«Үзіліп сары жаздың ақырғы әні»,19б.) 

 

Басылмаған байызы барақ түнде, 

Мысық көз Ай тұрсыз, Сіз, қарап кімге?! 

Салқын сәулең сыланған сынап білем, 

Мысалы, тышқан бүкті тарапты інге. («Кеудемдегі оянып бағы бар мұң»,28 б.) 

 

Ат жақты Айдың сәулесін тізгін делік, 

Қыздырмайды қанымды ызғын желік. 

Қанатынан қайырылып жаз құлады, 

Құшағына қызусыз күздің келіп.(« Мазалайды беймаза ой шалды шыңдап», 38 б.)  

 

Жоғарыдағы жолдардан «қара суық қабыну», «жаз құлау», тілімізде жиі қолданыс тауып жүрген «байыз 

таппау» тіркесінің орнына «байызы басылмау» сынды соны фразеологизмдерді кездестіруге болады. Сөз 

қолданудағы ақынның мұндай еркіндігі бұрыннан қалыптасқан фразеологизмдерді қамырша илеп, соны тіркестер 

ретінде қолдануға мүмкіндік беріп тұр. Тағы бір мысал: 

 

Бозінгендей боздаған борықтағы, 

Жаман екен көңілдің торыққаны. 

Ішін тартып ұлыған жел құбырда, 

Мысалы, бөрі ойлаған жорық қамы.(«Қолтықтағы ауыл»,11 б.)  

 

Сусыған етек басты құмаң күзгі, 

Өшірді өрге салған күмәнді ізді. 

Шекесін жарып лақ шыны қақтың, 

Жайылған жер бауырлап тұман жүзді. («Иірімдей иіні түсіп иректелген», 93 б.) 

 

Қайтарды құс тұмсық күн қысқа басын, 

Мезгілдің үрдісі асып қыстағасын. 

Аспандай ала бұлт әужемдеген, 

Қам көңіл қапа қысып ысталасың («Мәскеу саздары», 185 б.)  

 

– деген жолдарда ақын «бозінгендей боздау», «тұман жүзу», «қапа қысып ысталу» тәрізді метафора түріндегі 

фразеологиялық бірліктерді қолданып, сипаттау арқылы уайым-қайғы арқалаған жанның аянышты кейпін 

бейнелейді. Әр ақынның дүнені танудың өзіндік суреті, талғамы болатыны секілді ақын А.Әлім поэзиясындағы 

мұндай фразеологизмдердің сипат-сиқы да ерекше. Сондай-ақ ақын жалпыхалықтық фразеологизмдерді өзгертпей 

де, көркемдік мақсатына орай өзгертіп, жетілдіріп қолданғаны да аңғарылады. Мысалы,  

 

Азаншының дауысы аспан ілген, 

Бара жатыр астасып қас-қағыммен. 

Олар іште, сырттағы қақ суына, 

Кебістерін кеме ете бастадым мен. («Арыстанбаб», 181 б.) 

 

Сыланып салқын жерден рең кеткен, 

Ұрады қыс ызғары күрең көктен. 

Мысалы, «әпсін» оқып үшкіргендей, 

Күй кешіп көңілсіздеу жүрем көптен («Үркердей үркіп ауыл...»,50 б.).  

 

Бұл жолдардағы «аспан ілу» (дауысы жер жарып), «қыс ызғары ұру» сынды тұрақты сөз тіркестерін авторлық 

фразеологизмдер ретінде танимыз. Авторлық қолданыстағы бұл фразеологизмдер поэзия тілін жаңа сатыға көтергені 

белгілі. Ал ақынның: 

 

Бөлекше бөзге ораған боз даланы, 

Сары ала сағым сел түс қозғалады. 

Түбінде ірі ақын болармын мен, 

Келеді күлтеленіп сөз балағы. («Келеді күлтеленіп...», 22 б.) 
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Басылмаған байызы барақ түнде, 

Мысық көз Ай тұрсыз, Сіз, қарап кімге?! -  

Салқын сәулең сыланған сынап білем, («Кеудемдегі оянып бағы бар мұң», 28 б.)  

 

– деп келетін өлең жолдарындағы «сөз балағы күлтелену», «сәулесі сылану» сынды тұрақты сөз тіркестерінің қай-

қайсысы да өлеңнің жалпы экспрессивтік үндестігін күшейтеді, эмоциялық бояуын әрлендіреді, күшті сезім 

туғызады. Ал ақынның: 

 

Маздайды біздің үйде май шам ғана, 

Сеземін жол сүзеді байсалды Ана. 

Құлынын күткен жанға кірпік ілмей, 

Қара түн қанатыңды жайсаң нала. («Шоршыған шортан Ай да қайда қалды », 277 б.) 

 

Жартыкеш жарық дүние шараң құрып, 

Өтеуге көрсеткенмен сараң қылық, -  

Көгенге көзін сүзген борсық сынды, 

Барады қоюланып қараңғылық («Қызылдың құмы десек уақытты», 201б.)  

 

– деп келетін өлең жолдарындағы «жол сүзу», «көгенге көз сүзу» сынды тіркестер ұғымды дәлме-дәл, жан-жақты 

бейнелеп жеткізуде ерекше бейнелі мән беріп тұр. Фразеологизмдердің осындай мүмкіншіліктерін ақын өз жырында 

кейіпкерлердің психологиялық күйініш-сүйініштерін, ой әсерлерін, рухани жан дүниесін нақты да нәзік бейнелеуге 

шебер таңдап, асқан талғампаздықпен жұмсайды. Оны мына мысалдардан да көреміз: 

 

Қызылқұм үрлей соққан үрме құмды, 

Көтердің кеудемдегі бірде мұңды. 

Сағыныш саған деген сары белдік, 

Шеше алмай, білесің бе, жүргенімді?(«Этюд»,122 б.) 

 

Қып-қызыл құм, Қызылқұм, қызыл бұлау, 

Терезеден телмірген күзің мынау. 

Тасыр тартқан ішектей талғам білмей, 

Қайран көңіл мұң еміп үзілдің-ау. («Этюд»,122 б.) 

 

Сал сағыныш жүректі сыздатқалы, 

Көкіректе қаншама мұз қатпады. 

Алыс Мәскеу… Сыр бойы… Қожатоғай 

Жұлдыздың жақсы емес пе түзде аққаны. («Мәскеу саздары», 191б.)  

 

Қазақтың әдеби тіліндегі әсірелеу, көркемдеу тәсілінің ішінде фразеологизмдердің алатын орны да, ішкі 

мазмұны да, грамматикалық құрылысы да ерекше деп айтуға болады. Мысалы,  

 

Көкем білем оған да соны айтады, 

- Қойып кеттің қалай, - деп жолай тағы. 

Тісін қайрап содан соң біреулерге, 

Көңілінің наласын молайтады.( «Тоқаш көкеме», 197 б.) 

 

Жоғарыдағы шумақтағы «тісін қайрау, «көңіл наласын молайту» сынды тіркестердің орын алуы терең 

философиялық ойдың, ғасырлар бойы жинақталған тәжірибенің сұрыпталған тұжырымы, негізгі нәрі, қыcқа да 

көркем бейнесі. Ақын поэзиясындағы мұндай тұрақты сөз тіркестері авторлық ойға айрықша әр, өзгеше мәнерлілік 

беріп ерекше кестеде көрініс тапқан. Ақын қолданысындағы қызметі мен құрылымы өзгеше тың тіркестер дерексіз 

ұғым мен нақты зат атауын бейнелі ойдың суреті, біртұтас күрделі ойдың ықшам мазмұны етіп алуымен айрықша 

өңге ие.  

Бүгінгі қоғамдағы халықтың тұрмыс-тіршілігі мен елдің саяси өміріндегі өзгерістер де ақын назарынан тыс 

қалмаған. Ұлтқа тән руханилықты болмыс-бітіміне жиған ақын тілдегі фразеологизмдерді идеялық мақсат-мүддесіне 

қарай қолданып отырады. Мысалы,  

 

Темір жолдың бойында өскен қайың, 

Сезіліп тұр беймаза кешкен жайың, – 

Тыныс кеміп, тамырың тартылады, 

Составтардан бір екпін ескен сайын («Темір жолдың бойында өскен қайың», 20 б.) 

Не деген мына мезгіл сабырлы еді, 
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Тынысын тіршіліктің таң үрледі. 

Мөп-мөлдір мойыл аспан көзін тіккен, 

Жаз деген жарқын айдың Мамыр меңі.(«Мамыр – май», 21 б.) 

 

Ақын тілімізде қолданылып жүрген «тынысы тарылу» фразеологизмін «тынысы кему», «тынысын үрлеу» 

сынды нұсқада береді. Бұл жолдардағы «тамыры тартылу» фразеологизмі «тынысы кему» тіркесіне жалғаса 

қолданылып, өлеңнің бояуын күшейтіп тұр. Жоғарыдағы жолдрдан алынған «тынысы кему», «тынысын үрлеу», 

«көкіректе мұз қату», «көңілінің наласы молаю» т.б. тұрақты сөз тіркестерін авторлық фразеологизмдер ретінде 

танимыз. Авторлық қолданыстағы бұл фразеологизмдер поэзия тілін жаңа сатыға көтеріп, оның өркендеуіне әсерін 

тигізгені, тигізері даусыз. Ақын туындыларында тұрақты сөз тіркестерінің «сөз сату, сөз қату, сөз салу, көлденең 

сөз, қаңқу сөз, көңілін басу, көңілі тасу, көңілі судай тасу, көңілі қаяу, бағы таю, бағы ашылу, бағын сынау, бақ 

құмар, бағын байлау, тілін тартпау, тіл мен көз тию, тілге жүйрік, іші-бауыры өртену (жануб.), ішін тарту, 

іштен шалу, іші сезу, іші өртену, жерге түкіру жерге тығу, жерғе қарау, жер қайысу, бет моншағы үзілу, құйрық 

тістесіп келу, бұлаң құйрықпен жорыту, судай сапыру, ағын судай екпіндеу, құлақ түру, құлағына күю, күлағымды 

кесіп берейін, құлағын салу, құлағын бұрау құлақ тосу, қанат қағу, қанат біту, бас аяғына қарау, басын құшу, бас 

қосу басына бәле жабу, бас имеу, басын тауға да, тасқа да ұру, көзі жету, көзін жеткізу, қол үзу, қол ұшын беру, 

т.б. неше алуан түрі кездеседі. Аталған фразеологизмдердің әрқайсысынан ақын ойында қорытылған образды 

бейнені түсінеміз, әр түрлі құбылыстардың образды бейнесін көреміз. 

Қазақ тіліндегі жеке сөздер сияқты ұзақ дәуір туғызған фразеологиялық тіркестер қыры мен сыры мол өлең 

өлкесінде бұрыннан кездеседі десек те ойды бейнелі де көркем жеткізу үшін ақын Аманхан Әлім фразеологизмдерді 

түрліше құбылтып қолданылғаны белгілі. Осы орайда ғасырлар бойы қалыптасқан жалпыхалықтық 

фразеологизмдерді тура күйінде де қолданды, өзіндік ізденісі нәтижесінде жетілдірді. «Әдеби шығарма тілін 

көркемдеп, жандандырып, нәр беруші амалдардың бірі – халық тіліндегі тұрақты фразеологиялық тіркестер. Олар 

тілдегі бейнелі, экспрессивті, эмоциялы бояуы қанық амалдардың қатарынан орын алады. Олар – ұлттың 

психикалық өзгешелігінің негізінде қалыптасқан образды ойлау тілінің үлгілері, халықтық даналыққа суарылған 

өткір құралдар» - деген Хасан Кәрімов пікірін ескере келе, ақын шығармаларынан мынадай мысалдар келтіруге 

болады[3,134 б.]. Мәселен, ақынның:  

 

Мыртық бойлы көк түйнек сыр түйеді, 

Естен шықпас ерекше бір күй еді. 

Кер кеуректің жамылған көлеңкесін, 

Кесірткенің кірпігі кіртиеді. («Бесін» өлеңінен, 21 б.) 

 

Тірліктің жақсылыққа жорып таңын, 

Көн мойын торсық байлап торықпадым. 

Арақтың шалығы сәл шалғанымен, 

Бұзылып кеткенім жоқ қорықпағын («Мәскеу саздары», 185 б.)  

 

– деген өлеңдеріндегі «кер кеуректің көлеңкесін жамылу», «торсық байлап торықпау» сынды тіркестері 

оқырманға айрықша әсер етуімен ерекшеленеді. Мұндағы «кер кеуректің көлеңкесін жамылу» мен «торсық байлап 

торықпау» тіркестері окказионал фразеологизм ретінде ақынның өзіне тән ерекшелігін танытады әрі белгілі бір 

мезеттегі ақынның ішкі жан-дүниесінің астаң-кестең толқынысынан хабардар етеді.  

Қорытынды. Түйіндей келгенде, ақын Аманхан Әлім ұлт тілінде ғасырлар бойы поэтикалық көркемдікке 

қызмет еткен фразеологиялық бейнелі тіркестерді көркемдік талаптарына сай шеберлікпен пайдалана білді, әрі қарай 

жетілдірді, дамытты. Бәлкім, өлең жазу барысында ақын соны тіркес іздемеген де болар. Бірақ, мұның бәрі ұлт 

тілінде қолданыс тауып жүрген түрлі ұғымдардың ақын елегінен тыс қалмай, ақын санасында жаңа формада берік 

орныққанын аңғартса керек. Сондықтан да ақынның жаңа фразеологиялық қолданыстары тосын құбылыс болды 

және әдеби тілдің қатарына еркін еніп, етене қабылданып кетті. Ал қабылдану – тіл дамуының, ой дамуының 

мызғымас көрсеткіші. 
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ПРОФЕССОР Қ.ЖҰБАНОВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТЕРМИНОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазақ терминологиясының пайда болуы мен дамуындағы Құдайберген Жұбанов еңбектерінің 

маңызы айтылған. Ғалым Құдайберген Жұбанов еңбектеріндегі термин мәселесі мен қазақ тіл білімі терминдерінің 

жасалу жолдары нақтылы мысалдармен дәлелденіп берілген. Термин жасаудағы ғалым ұсынған ғылыми ұстанымдар 

да сөз болған. Құдайберген Жұбановтың терминология саласындағы еңбегінің өлшеусіз екендігін айғақтайтын 

пікірлер нақты дәйек ретінде келтірілген. Халықаралық терминдерді аудару мәселесіндегі ғалым Құдайберген 

Жұбановтың пікірлері мақалада сөз етіліп, нақты дәйектер келтірілген. Ғалым Құдайберген Жұбановтың 

интернационалдық сөздерден қашпау керек деген ұстанымының маңызы туралы дәлелді түрде жеткізіледі. Сондай-

ақ мақалада Құдайберген Жұбановтың сөздің терминге айналуы барысындағы қосымшаның өзіндік ерекшелігі 

жөніндегі ойлары да сөз етілген. Ғалым Құдайберген Жұбановтың сөзге жалғанған әрбір қосымша белгілі бір ұғымға 

қатысты жалпылық сипатқа ие жаңа сөз жасайтынын нақтылап бергендігі де барынша сипатталған. Қазіргі тіл 

білімінде терминнің негізгі қасиеттерінің бірі мағына дәлдігі десек, бір тіл мен екінші тіл арасындағы мағына 

сәйкессіздігі де мақалада айтылған. Бұл мәселенің бүгінгі күннің де өзекті мәселесінің бірі екендігі мақалада 

қарастырылған.  

Түйін сөздер: терминологиялық бірліктер, терминология, дыбыс жүйесі, калька, терминжасам, ұғым 
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PROBLEMS OF KAZAKH TERMINOLOGY IN THE WORKS OF PROFESSOR K.ZHUBANOV 

 

Abstract 

At this article there discusses about the main features of K.Zhubanov works on developing Kazakh terminology and 

education. Specific examples identified the issues of the term and the term in the way of education Kazakh linguistics. 

Reviews of the value of work in the field of terminology K.Zhubanov presented as evidence. Comments of the K. Zhubanov 

on the translation of international terms are set out in the article and specific arguments are given. The article also presents the 

thoughts of K. Zhubanov about the features of the application in the process of turning a word into a term. K. Zhubanov 

clarified that each addition to a word creates a new word that has a General character in relation to a particular concept. In 

modern linguistics, one of the main properties of a term is the accuracy of meaning, as well as the discrepancy of meaning 

between one and another language.  

Keywords: terminological units, terminology, sound system, tracing paper, the structure of the term, the concept 
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ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА К.ЖУБАНОВА 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается особенности трудов Кудайбергена Жубанова в возникновении и развитии 

казахской терминологии. В его трудах конкретными примерами определены проблемы термина и пути образования 

термина в казахском языкознании. Комментарии, свидетельствующие о неоценимости заслуг К.Жубанова в области 

терминологии, приведены в виде конкретных аргументов. Комментарии ученого К.Жубанова в вопросе перевода 

международных терминов изложены в статье и приведены конкретные аргументы. О значении позиции ученого К. 

Жубанова о том, что он не должен избегать интернациональных слов, можно говорить аргументированно. В статье 

также изложены мысли К.Жубанова о своеобразии приложения в процессе превращения слова в термин. Ученый 

К.Жубанов уточнил, что каждое приложение к слову создает новое слово, которое имеет общий характер по 

отношению к тому или иному понятию. В современной лингвистике одним из основных свойств термина является 
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точность значения, а также несоответствие значения между одним и другим языком. В статье говорится о том, что 

эта проблема является одной из актуальных и на сегодняшний день. 

Ключевые слова: терминологические единицы, терминология, звуковая система, калька, строение термина, 

понятие  

 

Кіріспе. ХХ ғасыр басындағы қазақ тіл білімінде орын алған түрлі өзгерістер терминология ғылымының 

қарқынды дамуына алып келді. Ғылымның қай саласы болсын сан түрлі сөздердің ғылыми атауларын қажет етті. 

Осымен байланысты барлық саланың алғашқы терминдері жасалып, жалпы терминдік жүйесі қалыптаса бастады. 

“Терминология мәселелері үстіміздегі ғасырдың 20-30-ыншы жылдарында ең бір өзекті, көкейкесті проблема болды, 

өйткені жаңа құрылыс, жылдан-жылға дами түскен ғылым мен техника, қалың бұқараны кеңінен қамтыған оқу-

ағарту ісі, жазба әдебиеттің дамуы – осылардың баршасы жүздеген жаңа ұғым атауларын жасауға мәжбүр етті және 

бұлар жай атаулар емес, терминдік сөздер болуға тиіс еді” [1, 318 б.]. Терминология ғылымының іргетасы берік 

қалануында А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, Қ.Кемеңгерұлы, Х.Досмұхамедұлы, Е.Омаров, Т.Шонанов сынды 

ғалымдардың еңбектерінің маңызы айрықша болды. Бұл ретте А.Байтұрсынұлымен қатар XX ғасырдың басында-ақ 

тіл білімінің мәселелерін зерделей зерттеп, ғылыми-теориялық негізін салған ғалым Қ.Жұбановтың терминология 

саласындағы еңбектері – ұлттық терминологияның қалыптасуындағы құнды қазына. 

Әдістеме. Бұл мақалада профессор Құдайберген Жұбановтың терминология ғылымына қосқан үлесі сөз 

етілгендіктен ғылыми еңбектерге талдау жасау мен сипаттау, жүйелеу, қорыту сынды әдістерді қолдандық. Ғалым 

еңбектерінің басым көпшілігі ХХ ғасырдың 20-37 жылдар аралығында жазылғандықтан сол тұстағы ғалымдар 

еңбектерімен салыстырмалы түрде қарастыру әдісі қолданылды. 

Нәтиже мен талқы. Ғалым Қ.Жұбановтың 20-шы жылдардың екінші жартысы мен 30-шы жылдарда белсене 

қатысып, көп еңбек сіңірген саласы – қазақтың ұлттық жазуын, емлесін және терминологиясын жасау. “Қандай 

болмасын ғылым, ең алдымен, адамзатқа пайдалы ілім болу керек. Адамзатқа қажет ілім тіл арқылы беріледі, 

сондықтан тілді оқытуға ерекше көңіл бөліну керек” – деген ғалым Қ.Жұбанов өзінің барлық еңбектерінде де 

теориялық білімінің тереңдігін танытып береді [2, 34 б.]. Белгілі бір мәселелер жайында қорытынды шығарарда ол 

көптеген тілдердің ортақ заңдылықтарын негізге алып, типологиялық салыстырулар жасап отырады. Мысалы, орыс 

тілінің терминдерінің жасалуы мен қазақ тіліндегі терминдерді ішкі мағыналық үйлесімі, ұлттық таным тұрғысынан 

өзара салыстыра қарастырып: “термин принциптерін дұрыс шешу үшін: термин деген не, белгілі бір ұғымға 

арналып, басқасына бұрылмайтын стандарт термин болуға лайық қандай сөздер, алдымен осыны шешіп алу керек. 

...термин сөзі белгілі бір кезеңдегі белгілі бір ғылыми ұғымды, ұғым болғанда да, көбінесе-ақ сол сөздің, сөздік 

мағынасына жуыспайтын ұғымды білдіретін болады. Олай болса, термин сөз – қашан өзінің тұрақтылығын қойып, 

екінші бір ұғымға ауып кеткенше, тұрақты болып тұрады” – деген пікір айтады[3, 350 б.]. Ғалым терминдердің 

қарапайым, яки күнделікті қолданыстағы және терминдік мағынасы болатынын баса айтады. Мысалы, буын сөзі мен 

“буын” терминін алуға болады. Сондай-ақ ғалым нақты бір термин мағынасының жаңаруы терминнің тұрақтылығын 

жойып отыратындығын атап береді. “Мұндай реттер барлық терминдерде ұшырайды десек, көп қателескен 

болмаймыз; сонда ескі терминдер сақталып, қала береді, бірақ мағынасы соныланып жаңарады” [3, 350 б.]. 

Ғалымның бұл ойы ғылым мен техниканың дамуы барысында терминдер мағынасының ұлғаятындығын және 

нақтылана түсетіндігін дәлелдейді. Ғалым дәлел ретінде “атом” мен “психология” терминдерін дәлелге келтірген. 

Орыстың “мелкая вода” дегендегі “мелкий-ді “ұсақ” (су) деуге болмайды, - “тайыз су” дейміз, - мұнда “мелкий” 

сөзіне “тайыз” дәл келеді. ...Бір нәрсенің осылайша бөлектеніп шығуы әр елдің тарихи даму жағдайларынан келіп 

шықпақ, конкрет тарихи жағдайларға қарай икемделмек, ондай жағдайларды әрбір қоғам коллективі өз басынан 

оздыратын сияқты, бірақ бір сөздің әлгіше бөлектеніп шығуы түрліше болады. Әр коллектив өзінің тіршілігінде бір 

нәрсенің бір жағымен ғана пайдаланса, ол нәрсені сол жағымен ғана таниды, құбылыстардың арасындағы 

байланысты осы жағынан алып көрсетеді. «Восход солнца» кейбір халыққа «күннің жоғары көтерілуі» болып 

көрінген, енді біреулерге “үйден шығу” тәрізді, үшіншілерге “туу” тәрізді боп көрінген[3, 352 б.]. Міне, ғалымның 

дәлелмен берілген мысалдары соқырға таяқ ұстатқандай анық, ұғынықты. Бұдан белгілі бір сөздердің белгілі бір ұлт 

тіліне еніп, терминденуінің негізі халықтың ғасырлар бойғы қалыптасқан таным-түсінігімен де тығыз байланысты 

құбылыс екендігіне көз жеткіземіз. “Өмірде кездесетін ұғымдар, оған сәйкес сөздер осылай жасалып, жарыққа 

шығып отырады, ал енді, бір елдің тіліндегі сөздер, қашан да толық сәйкес болып отырған емес, үйткені елдердің 

тіршілік жолындағы, тарих заңымен келіп шыққан ұғымдағы айырмашылықтар жойылмай тұрып, ол сөздер бір 

ыңғай толық бір-біріне сәйкес келе алмайтын сияқты” – дейді ғалым [3, 352 б.]. Ұлттың тарихи даму жолы, ондағы 

түрлі өзгерістер мен қоғамдық құбылыстардың өзгешелігіне орай ұғымдардың өзгеше болып келуі – заңды құбылыс. 

Себебі, кез келген жаңа сөздің туындауы, ғылыми ұғымның қалыптасуы нақты бір тарихи кезеңмен, тарихи 

оқиғамен тікелей байланысты. Олай болса, ғылыми ұғымның тұрақтануы белгілі бір тарихи кезеңге тәуелді, ал оның 

мағынасының ұлғаюы ғылыми жетістіктерге бағынышты. Бұл жөнінде ғалым: “ұғымдарды белгілі бір ғылым 

тарихының белгілі бір кезеңі жетектеп отырады” – деген ой айтады[3, 353 б.]. 

Ғалым Қ.Жұбанов: “қай тілдің де жай сөздері тек сол елдің ғана қолданатын сөзі болудан озып, ғылыми 

ұғымдарды білдіретін болса, сонда ғана термин қатарына кіреді” – лексикалық бірліктің терминденуі ең алдымен, 

сол тілдік бірліктің ғылыми ұғымды беруінде екендігін ұдайы көрсетіп отырған[3, 353 б.]. Ғалым дәлел ретінде 

халық тіліндегі “тау сағыз” сөзін келтірген. Ғалым пікірі қазақ терминологиясын қалыптастыруда ұлт тіліндегі тілдік 

бірліктерді ескерусіз қалдырмау керектігін көрсетіп тұр. Ғалым терминдер жүйесін қалыптастыру барысында 
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халықаралық терминдерге күмәнмен қарауға болмайтындығын, өзінің халықаралық терминдерді қолдайтындығын 

да білдіреді. Ғалым: “термин – әр елдің сөзімен алынса да, мысалы “еңбек”, “ақша” немесе халықаралық сөзбен 

алынса да, мысалы “капитал”, “валюта” сияқты – қашан да халықаралық болады, үйткені бұлардың екеуі де жер 

жүзіне белгілі ортақ ұғымдарды білдіреді. ...Бірақ бұл дәуірде ұлт және ұлт тілі жойылып кетпейді ғой, сондықтан 

халықаралық терминдерінің бірсыпырасы, мүмкін, тіпті ел-елдің өз сөзімен алынып отырады. Халықаралық ортақ 

терминдермен қатар, ел-елдің өз тілінде алынған терминдер де болмақ. Екеуі қоян-қолтық тепе-тең түсіп отыра ма 

немесе біреуі кем, оның есебіне екіншісі артып отыра ма – о жағы тарихи жағдайлармен сабақтас нәрсе, бірақ 

халықаралық ортақ сөздермен қатар алынатын терминдер қоғамның дамуына қарай өсіп, өрісі кеңеюі даусыз. Сүйтіп 

қазақ тілінің терминдері бір жағынан бір ыңғай интернационал сөздермен алынса, екінші жағынан – қазақ сөздерінен 

жасалатын болады” – дейді[3, 353-354 бб.]. 

Халықаралық терминдерді аудару мәселесіне де ғалым өз пікірін білдіреді. Мысалы, ғалым: “бірыңғай 

интернационал терминдер – қазақ тілінде оларға сәйкес келетін сөздер табылсын, табылмасын – аударылып 

алынбасын дейміз. Қазақ тілінің терминдері жайлы біздің ұстаған жолымыз осы” – деген пікір айтады[3, 354 б.]. 

Ғалымның бұл пікірі терминдерді ұғынықты ету мақсатында оларды аудармау керектігін аңғартады. Академик 

Р.Сыздық сөзімен айтсақ, “ғалым Қ.Жұбанов “интернационалдық сөздерден қашпау керек” деген принципті 

дәлелдеді” [1, 318 б. б.]. Әлбетте, тіліміздегі терминдердің басым бөлігі орыс және орыс тілі арқылы еніп, тіліміздің 

терминдік қорын толықтыра түсті. Дегенмен соңғы жылдары техника, медицина салалары бойынша аударылған 

терминдердің қазақ тіліндегі нұсқасы қолданысқа түспей отыр. Ал оның басты себебі: сөз бен терминнің аражігінің 

айқындалмауында жатыр. Ғалым Қ.Жұбанов пікірімен айтқанда, “сөз бір нәрсенің жай аты ғана емес, жете танылған, 

бөлектеніп шыққан нәрсенің аты”, халықаралық термин – “ел-елдің өз сөзімен алынып отырады” [3, 352-353 б.]. 

Басқаша айтқанда, термин мен сөздің аражігі олардың өзара мағыналық жақындығы мен атаулық сипатынан 

айқындалады. Лексикалық бірліктерден терминдер оқшаулау болады. Лексикалық бірлікке қарағанда терминнің 

тұлғасында шарттылық басым. Лексикалық бірліктерден терминологиялық бірліктердің ерекшелігі, ең алдымен 

олардың ішкі семантикалық ұйымдастырылуымен (құрылымы) айқындалады. Ғалым А.С.Гердтің пікірі бойынша: 

“Терминнің өзгешелігі тұрпат межесінде емес, мазмұн межесінде, яғни оның мағынасының табиғатында жатыр. 

Өйткені термин дегеніміз – ғылыми ұғыммен байланысты анықтамының белгілі бір сөзге жасанды, саналы түрде 

берілуі” [4, 34-41 б.]. Түсіндіре айтсақ, термин бір ұғымға ғана сәйкес келетін таңба, терминде таңба мен 

таңбаланушының сәйкестігі бірмағыналылық сипатқа ие. 

Ғалым өз еңбектерінде сөзді терминге айналдыру барысындағы қосымшаның өзіндік ерекшелігі де сөз етілген. 

Ғалым сөзге жалғанған әрбір қосымша белгілі бір ұғымға қатысты жалпылық сипатқа ие жаңа сөз жасайтынын 

нақтылап береді. Мысалы, ғалым “единица измерения” деген терминді “өлшем бірлік” деп алу керектігін дәлел 

ретінде береді. Осы “өлше” етістігіне “-уіш” емес, “-м” жұрнағын жалғау арқылы бір нәрсенің шамасын өлшеуге 

жарайтын мөлшерлердің бәрін қамтитын жалпы ұғымға ие термин жасалатынын айтады. Демек, ғалым Қ.Жұбанов 

та термин жасау барысында ғасырлардан бері қолданылып жүрген “белгілі іс-әрекеттің субстантивтенген, яғни зат-

тық (зат есімдік) атауын білдіруде өте жиі жұмсалатын –ым\ім\м жұрнағын” кәдеге жаратуды жөн көрген[5, 380 б.].  

Термин – термин емес сөздерден ажыратып көрсететін ерекше сипаттарға ие тілдің лексикалық жүйесінің 

бірлігі. Бұдан терминге қатысты мынадай қасиеттер мен сипаттамаларды айтуға болады:  

 Термин белгілі бір салаға қатысты ұғымдар атауларын дәл беру мақсатында қолданылатын тілдің 

арнаулы аталымдық лексикалық бірлігі болып саналады; 

 Терминдер ғылым мен техниканың дамуына байланысты туындаған жаңа ұғымдардың атауы болып 

табылады; 

 Терминдердің барлығы бірдей жаңа сөз ретінде, ал жаңа сөздер термин ретінде қолданыла алмайды; 

 Ұлт тілінде пайда болған тілдік бірліктер жаңа сөз әрі термин ретінде қолданылып отырады; 

 Терминнің ұғымға сәйкес келуі негізгі талабы болып табылады;  

 Терминдердің барлығына қысқалық, дәлдік талабы ортақ болып келеді. Жоғарыда айтылған бұл 

сипаттамалар ғалымның сол кезеңдегі “Термин сөздердің спецификасы жөнінде” деген ғылыми мақаласынан көрініс 

тауып, онда термин сөздердің лексикалық бірліктерден ерекшелігі мен табиғаты түсіндіріліп берілген.  

Қазіргі тіл білімінде терминнің негізгі қасиеттерінің бірі мағына дәлдігі десек, бір тіл мен екінші тіл арасындағы 

мағына сәйкессіздігі өткен ғасырда да бүгінгі күнде де келелі мәселенің бірі болып келеді. Бір тілдегі ұғымдардың 

екінші бір тілдегі баламасы кездеспей жатуы заңды құбылыс. Бірақ кез келген зат пен сол затты атайтын сөз 

арасында байланыстың бар екендігі анық. Осымен байланысты заттарға атау беріледі. Заттар мен құбылыстарға 

берілетін атаудың бірден не біршама уақыт аралығында нақтылатыны белгілі. Қазіргі уақытта халықаралық 

терминдердің, мысалы, аэропорт (әуежай), станция (бекет), сингармонизм (үндестік), т.б. аударылып алынуы ұлт 

тілінің толыға түсуіне алып келді. Әрине, ғалымның бұл пікірлері айтылған кезеңнен бүгінге дейін ғасырға жуық 

уақыт өтті. Ал уақыттың өтуі барысында белгілі бір халықаралық терминдердің ұлт тіліндегі дәлме-дәл 

баламысының туындайтыны белгілі. Мұны өзге тіл ұғымдарының ұлт тілінде кемеріне келіп толысуы деуге болады. 

Әлбетте халықаралық терминдердің ұлт тіліндегі баламасы бірден табыла кетсе, енді бір ұғымдардың нақты 

баламасының туындауына ұзақ уақыт қажет болады. Демек, ұғымдардың толысу мерзімі болатынын анық 

аңғарамыз. 
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Қорытынды. Түйіндей келгенде, ғалым қосымшалар ұғымдардың толысуы мен термин мағынасының 

нақтылануына да септігін тигізетінін өзінің “Физика терминдері жайынан” атты мақаласында жария еткен. Ғалым 

терминжасау барысында ұғымдарға анықтауыш қосылатын болса, мағыналық өзгеріске ұшырайтындығын атап 

өтеді. Мысалға, орыстың “волна световая” деген физикалық терминін “жарық толқын” немесе “жарықтық толқын” 

деуге келмейтінін дәлелдейді. Бұл терминді “жарық толқыны” деп алудың дұрыс болатынын атайды. Бұдан 

ғалымның терминжасамға немқұрайлы қарамағандығын анық көреміз. Ғалымның өткен ғасырдың 37-ші жылдарына 

дейінгі жазылған еңбектері қазақ терминологиясының, жалпы терминология туралы кейінгі іргелі зерттеулердің 

бастау алуына оң ықпалын тигізді. 
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ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ ҰСТАНЫМЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС КЕРЕК 

 

Аңдатпа 

Жалпы жазу ұстанымы деген ұғымның өзі бүгінгі күн тұрғысынан нақтылай түсуді қажет етеді. Себебі, жазу 

ұстанымы дегеніміз жазуда талас тудырып тұрған қайшылықты тұстарды дұрыс шешу үшін қажет мәселе. Яғни,бір 

кездерде жазуда қайшылықты болып тұрған бірқатар дүниелер, таңдап алынған жазу ұстанымының нәтижесінде 

бүгінде әбден қалыптанып,жазуда қиындық келтірмейтіндей дағдыға айналды. Алайда, қазақ жазуының күрделі 

тұстары толық шешілген деп айтуға болмайды, әрине. Осы тұрғыдан келгенде, бүгінгі қазақ жазуында даулы болып 

отырған мәселе кірме сөздердің жазылуына байланысты екендігі анық. Демек, қазіргі қазақ жазуының басты 

ұстанымы дәл осы кірме сөздерді дұрыс жазудың қайшылықты мәселелерін шешіп бере алатындай болуы керек. 

Мұның өзі бүгінгі қазақ жазуының емле ережесінде қазақ жазуының басты ұстанымы мен қосымша 

ұстанымдарының ара жігін айқындап алудың қажеттілігін көрсетеді. Ұсынылып отырған мақаламызда біз осы қазақ 

жазуының осындай күрделі проблемаларына қатысты ой қозғауға тырысамыз. 

Түйін сөздер: жазу, жазу ұстанымы, емле ережесі, кірме сөздер, сингормонизм 
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WE NEED A NEW APPROACH TO THE PRINCIPLE OF KAZAKH WRITING 

 

Abstract 

The very concept of the principle of writing needs to be clarified in today's context. This is due to the fact that the 

principle of writing is a necessary moment for the correct solution of controversial issues in writing. That is, a number of 

things that were once contradictory in writing as a result of the chosen principle of writing, have now fully formed and 

become a habit that does not cause difficulties in writing. However, of course, it cannot be said that the complexities of the 

Kazakh writing system have been completely resolved. From this point of view, it is obvious that the controversial issue in 

today's Kazakh writing is associated with the writing of foreign words. Consequently, the main principle of modern Kazakh 

writing should be to be able to resolve contradictions in the correct spelling of these words. This indicates the need to 

determine the relationship between the basic principle and additional principles of the Kazakh writing in today's rules of 

writing the Kazakh writing. In this article, we are trying to touch upon such complex problems of Kazakh writing. 

Keywords: writing, principles of writing, spelling rules, foreign words, syngormonism 
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НАМ НУЖЕН НОВЫЙ ПОДХОД К ПРИНЦИПУ КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Само понятие принципа письма нуждается в уточнении в сегодняшнем контексте. Это связано с тем, что 

принцип письма является необходимым моментом для правильного решения спорных вопросов в письменной 

форме. То есть ряд вещей, которые когда-то были противоречивыми при письме в результате выбранного принципа 

письма, теперь полностью сформировались и стали привычкой, не вызывающей затруднений при письме. Однако, 

конечно, нельзя сказать, что сложности казахской письменности полностью решены. С этой точки зрения очевидно, 

что спорный вопрос в сегодняшней казахской письменности связан с написанием инастранных слов. Следовательно, 

главный принцип современной казахской письменности должен заключаться в том, чтобы уметь разрешать 

противоречия в правильном написании этих слов. Это указывает на необходимость определения взаимосвязи между 

основным принципом и дополнительными принципами казахской письменности в сегодняшних правилах написания 

казахской письменности. В этой статье мы пытаемся затронуть таких сложных проблем казахской письменности. 

Ключевые слова: Письмо, принципы письма, правила правописания, иностранные слова, сингормонизм 

 

Кіріспе. Қазіргі таңда қазақ жазуы жаңа латын жазуына көшіп жатқан тұста қазақ тіл білімінің бүгінгі 

көтерілген ғылыми әлеуеті өткенге сын көзбен қарап, кем-кетігімізді дұрыс бағамдауға мүмкіндік беріп отыр. Орыс 

әліпбиіне бейімделген жазуымыздың кемшін тұстары енді көзімізге айқын көріне бастады. Осыған орай, жаңа латын 

жазуына көшкен оңтайлы тұсты пайдаланып, өзіндік төл жазу қағидаттарымызды қалпына келтіруді көздегеніміз 

дұрыс. Бұған қатысты тілші ғалымдардың арасында түрлі пікірлер айтылып, қызу талқылаулар жүріп жатқандығы 

жайлы біз бұрынғы мақаламызда да сөз еткен едік[1.101-105]. Бұл ойға қатысты басылымдарда жарық көріп жүрген 

А.Алдашованың «Жаңа әліпби құрамының өзгертілуі қазақ сӛзінің айтылуы мен жазылуында тәл тілдің табиғи 

заңдылықтарының қайта оралуына жол ашады, сөйтіп, тілдің мазмұны өзгере бастайды» деген сөзіне назар аударсақ 

болады [2,15]. 

Қарап отырсақ, Ағылшын, француз, неміс тіпті орыс тілі сияқты тілдер де осы күнге дейін басқа тілден келген 

сөзді өз тілінің айтылуына бағындырып, жұтып жіберетін «темір» заңдылығын мығым сақтау арқылы әлеуетті 

алпауыт тілге айналып отыр екен. Бұл тілдердің орфографиялық сөздігінде «шеттілдік сөздерді жазу ережесі» деген 

арнайы тарауша да кездестірмейсіз. Оны олар қажетсінбейді де. Өйткені ол тілдер шеттілдік сөздерді жазуда өз 

сөйлеу тілінің табиғатын ғана пайдаланады, яғни кірген сөздерді тырп еткізбей, өз тілінің дыбысталуына 

бағындырып айтылуы бойынша ғана жазады. Яғни, кірме сөздерді фонетикалық ұстаным қағидаты бойынша 

жазады. Сол себепті де бұл тілдерде төл сөзі үшін ғана ереже жасалынған. Кірме сөздер сол тілдің ережесіне амал 

жоқ бағынып, сол тілдің өз сөзі болып кете барады. Демек, кірме сөздерді қай тілде де бағындырып беретін - тек 

сөйлеу тілі.  

Әдістеме. Мақаланы жазу барысында жазу теориясына қатысты ғылыми зерттеулердегі теориялық 

тұжырымдар басшылыққа алынды. Яғни, өзге тілдердің орфографиялық емле ережелеріне назар аудара отырып, 

бірқатар тұжырымдарды сипаттау, салыстыру тұрғысынан қарастыруға тура келді. Сонымен қатар, қазақ жазуының 

тарихындағы кемшін тұстарын айқындау барысында тарихи салыстырмалы тұрғыдан анализдеу, синтездеу 

тәсілдерін қатарластыра қолданып отырдық. 

Талқылау және нәтижелер. Қазақ жазуы да фонетикалық ұстанымға негізделген еді бір кезде. Халел 

Досмұхамедовтің «Өзінің заңымен өзгертпей қазақ тілі ішіне ешбір жат сөзді алмайды, кіргізбейді. Бұл ақиқат 

нәрсе»-деуінің өзі сол кездегі тіліміздің кірме сөздерді игерудегі әлеуетінің қаншалықты мығым болғандығын 

көрсетеді. Қазақ тілінің осы «тілдік механизмін» дұрыс таныған тіл жанашырлары сол кезеңде кірме сөздерді 

(терминдерді) жазудың басты ұстанымы сөйлеу тіліндегі үндесім заңдылығына бағынуы қажеттігін көрсетіп, жазуда 

фонетикалық ұстанымды басты басшылыққа алатын өте дұрыс шешім қабылдаған еді. Нәтижеде, 1926 жылы 26 

ақпан мен 5 наурыз аралығында Бакуде өткен түркітанушылардың съезінде де, 1929 жылы 2-4 маусым аралығында 

Қызылордадағы емле жазуына қатысты ғылыми орфографиялық конференцияда да айтыс-тартыс болғанына 

қарамастан, тіліміздің үндесімділік заңдылығын бәрінен жоғары қойылғанды. Соның нәтижесінде қазақ тілі кірме 

сөздерді адам танымастай етіп өзгертіп, өз сөзіміз етіп жібере бастады. Сол кездегі басылымдар тілінде: обылыс 

(область), партыйа (партия), кәмійтет (комитет), кәмсәмол (комсомол), калхоз, әртел (артель), бәлшебек (большевик), 

kektir (гектар), бірійгәдір (бригадир), өктәбір (октябрь), пұрсент (процент), тырактыр (трактор), нойәбір (ноябрь), 

пәкті (факт), сыйпыр(цифр), пебырал (февраль), әкәдемійе (академия), сесійе (сессия), Ленінгірат (Ленинград), 

респөблійке (республика), кәмесер (комиссар), әртел (артель), пәсөлке (поселка), кәперетсе (кооперация), үушаске 

(учаске) т.б. [3,13]. Яғни бұл кезеңде тіліміздегі «сингормонизм» заңдылығы қазақтың өз сөздерінде де сөз арасында 

естілетін қысаң дауыстыларды (І,Ы) естілуі бойынша жазу арқылы (тұуралы, тарыйқый, шұу, жатұу, білүу, болұу, 

отырұу) кірме сөздерді де тіліміздің заңдылығына тастай етіп бағындыратын «тілдік механизмін» жұмыс істетіп 

отырғандығын көреміз. Біз осы «тілдік механизмнен» қалайша айрылып қалдық... 
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 Кеңес үкіметі орнауымен байланысты қазақ лексикасында кірме сөздердің саны еселеп арта бастап еді. Мұның 

өзі жылдан-жылға артып келе жатқан орыс сөздерін табиғи меңгеруге қиындық әкеледі деген ой сол кездегі біраз 

ғалымдардың пікіріне негіз болды. Әрі сол кездерден бастап Кеңестік саясаттың орыс тіліне басымдық бере бастаған 

саясаты да қазақ жазуының біртіндеп өз заңдылығынан айрылуына әсер ете бастағанын байқаймыз. Осы кезден 

бастап тіліміздегі кірме сөздерді өзіне толық бағындыруда «кілт» болып отырған, тіліміздің үндесімдік заңына 

(сингормонизм) деген ғалымдарымыздың көзқарасы да өзгеріп «сингормонизм соншалықты тұрақты құбылыс емес, 

ол да өзгереді» деген сияқты пікірлер белең ала бастады. Бүгінгі күн тұрғысынан бажайлап қарасақ, мұның да 

бірқатар өзіндік себептерін аңғарамыз...  

Айта кетуіміз керек, ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы қоғамдық ғылымдар аясында әсіресе, тіл білімінде Я.Н. 

Маррдың «Жаңа ілім» немесе «Яфет теориясы» теориясы үстемдік құрып тұрған бір қасіретті кезең еді. Әсіресе, 

Яков Николавич Маррдың «Түбінде барлық тілдер құрылымдық жағынан кірігіп бір тілге айналады», «тілдердің 

құрылымдық дамуының ең жоғарғы сатысы флективті тілдер» деген секілді идеясы Кеңес үкіметінің ұлттық тілдерді 

ұлы орыс тілінің айналасына бірегейлендіру саясатына сәйкес келді. Мұның өзі бұл идеяны сол кезеңдегі 

құндылығын шарықтатып, тіл ғылымы ғана емес, бүкіл қоғамдық ғылымдардың дамуының бас ұранына 

айналдырғандығын бүгінде анық көріп отырмыз. Міне, осындай науқан кезеңінде біздің тілші ғалымдарымыз да бұл 

ұранның шырмауына ілікпей қала алмағаны анық. Тарихтағы осы бір кезеңнің келбеті сол кезеңде енді қалыптасып 

жатқан жазу теориясының басты қағидаларындағы сыңаржақ пікірлердің қалыптасуына да әсер етпей қалмағаны 

анық. Мысалы осы жылдарда (1928-1930жж) Ленинградтың Шығыстану институтынан білім алып келген 

Қ.Жұбанов та осы Я.Н.Маррдың талай дәрістерімен сусындаған жылдар еді. Бұл жылдардағы алған білімі 

Қ.Жұбановтың кейінгі лингвистикалық ой-пікірлеріне мықтап әсер еткендігін бірқатар мақалаларынан көреміз. Ол 

жайында бірталай ойлар айтуымызға болады. Бірақ, мақала аясынан алшақтамау мақсатында тек ғалымның жазу 

теориясына қатысты ойларына ғана тоқталғалы отырмыз. Айталық, Қ.Жұбанов бұл жылдары өз замандастары 

сияқты Я.Н.Маррдың «тілдердің кірігуі» идеясын қуана қолдады. Мысалы, ғалымның жазу арқылы тілдерді 

біріктіруге болатындығын айтқан мына бір пікірлеріне назар аударайық: «Мұнан былай, жазу бұқарашылданған соң, 

тiлдi бiрiктiруге болады. Адам деген белсендi жануар, адам өз тұрмысын да, тiлiн де өзгерте алады. Бiрақ жалғыз 

жазумен емес, түрлi шаруашылық-әлеуметтiк шарттар арқылы өзгерте алады. Ол шарттар түрiк тiлдерi түгiл барлық 

адам баласының тiлдерiн бiрiктiруi де мүмкiн»-дейді Қ.Жұбанов[3.131]. Сол сияқты Я.Н.Маррдың «Тілдердің 

сатылай дамуы» теориясына сүйене отырып: «Мен қопармалы тіл жалғамалы тілден жетіліңкірек екеніне қосылам»- 

деген секілді пікірлері ғалымның кірме сөздерді игеруде кілт болып отырған үндесу заңдылығын яғни сингормонизм 

заңдылығын да қайта қарап, оны түркі тілдері үшін де тұрақты құбылыс емес деген ойға алып келген сияқты. Мұның 

өзі ғалымның кірме сөздерді орыс тіліне барынша жақындатып, өзгертпей жазу керек деген пікір айтуына негіз болса 

керек. Мысалы, Құдайберген Жұбанов 1929 жылғы Қызылорда конференциясында қазақ тілінің сингормонизм 

заңдылығын алға тарта бермей, халықаралық терминдер мен советизмдерді өзгертпей алу керектігін ашып айтады: 

 «При этом следует совершенно игнорировать теоретизированные законы сингармонизма из расчета, что 

сингармонизм – не такая постоянная категория в казахском языке, что международные термины и советизмы 

одолеют эту преграду не хуже арабских слов: qudret, qьzmet, qasiet, qurriet и т.д.».(Қ.Жұбановтың 1929ж Қызылорда 

конференциясында сөйлеген сөзі) 

Ғалымның бұл сөзінен біз оның кейінгі жылдарда жиі көтерген «И,У дыбыстарын дара дыбыс ретінде беру 

керек» деген пікірін қалыптастыруына негіз болуы мүмкін екендігін де байқаймыз. Мысалы, ол 1935 жылы 

жазылған «Қосар ма, дара ма» деген мақаласында бұл дыбыстардың грузин, француз сияқты басқа да тілдерде бір 

кездерде қосар болғанымен бүгінде кірігіп, бір дыбысқа айналып кеткендігі жайлы тағы да Н.Я.Маррдың пікіріне 

сүйенгенін анық көреміз: «Мұндай дыбыстаpды қосаp әpiппен таңбалау, байқасақ, ел-елдiң бәpiнде де болған екен. 

Ескi гpек емлесiнде ұу дыбысын оу әpiптеpiмен таңбалау болса, мұны ескi гpузин әлiппесiнде де көpемiз. Осы күнгi 

гpузин әлiппесiндегi ұу әpпi даpа әpiп. Бipақ бұл даpа әpiп ескi гpузиннiң шеpкеу әлiппесiндегi о әpпi мен у әpпiнен 

қосылып жасалыпты»-дейді ғалым Маррдың «Гpамматика дpевнегpузинского языка» деген еңбегіне сілтеу жасай 

отырып[2.134]. Ағылшын, француз, армян сияқты тілдерде бұл дыбыстарды қосар таңбалағандарымен дыбыстауда 

олардың кірігіп кеткендігінен, жазу мен сөйлеудің арасында алшақтық қалыптасқандығын алға тартқан ғалым, бұл 

дыбыстардың орыс, грузин сияқты тілдерде дара әріпке айналғандығын айта келіп: «қосар әріптің алдағы тағдыры 

осы, оны қанша сүйрете бергенмен дыбыстың қосарлығын сақтап қалмақ емес»- деп түйіндеуінде де осы тілдердің 

Н.Я. Марр көрсеткен «кірігу» «фузиялану» идеясының жатқандығын анық байқауға болады деп ойлаймыз.  

Н.Я. Маррдың ұстанымы бұл кезеңдегі барлық қазақ тілші ғалымдарының лингвистикалық зерттеулеріне әсер 

еткені белгілі. Мысалы, әліпби мен емлені орыс тілінің заңдылығына жақындатып жазуға көшу жайлы, бұл арада 

тіліміздің сингормонизм заңдылығын алға тарта берудің қажет еместігі жайлы ойларды Сәрсен Аманжолов та осы 

кезден бастап жиі айта бастады. Ғалым тіпті қазақ тілінің сингормонизм заңдылығына бағынатындығына 

дүдәмәлмен қарап“Социалистік Қазақстан” (1933 жылы) газетіне жариялаған мақаласында: 

 “Қазақ тілінің сингармонизм заңына бағынатындығы бұлай тұрсын, қазақтың ежелгі сөздерінің талайы 

дыбыс жүйелі принципке бағынбайтын еді. Мысалы: tuz+cь, ag+cь, bas+сь, gel+bau,gьzmet+ker, gazdь+gun” -дей келе: 

« ендігі жерде қосар ый, ій, ұу, үу дыбыстары і, и таңбалары арқылы беріледі»- деген ой айтады[3.252б]. 

Тіпті ғалым Терминдерді орыс тілі арқылы игеру керек екендігін айта келіп: «1929 жылы емлені жасаған 

Т.Шонанұлы, Е.Омаровтардың шет сөздерді өз тілімізге бейімдеп қабылдайық деген ниеті олардың 

алашордашылдық ниеттерінен туындаған»-деп жазғырады. Ғалым осы мақаласында әліпбиде дара и, у 
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таңбаларының жоқтығы салдарынан жазуда үнемдеу принципінің сақталмай отырғандығының дәлелі ретінде 

жекелеген шет сөздердің жазуда тұрқы ұзарып, миссисипи, миссури сияқты сөздердің mijssijsijpij, mijssуvrij деп 6, 7 

әріптің орнына, 13-9 әріпке дейін жазылып жүргендігін алға тартады. Оның басты себебі ретінде жазудың 

фонетикалық ұстанымға негізделгені дұрыс еместігі айтылады: «Соның салдарынан кірме сөздердің әртүрлі 

орфограммалануы (кило-келі, динамо-динамы, бюро-бюра) деп жазылуы сол сияқты сөз ішінде екі дауысты дыбыс 

қатар келмейді деп, зоология, биология, театр сөздерінің орынан зологыйа, быйалогыйа, тыйатыр, аптаномыйа, 

апсалұут болып таңбаланды»- деп айыптайды С.Аманжолов. Міне, біртіндеп, біздің лингвист ғалымдарымыз 

біртіндеп үндіевропа тілдеріндегі «үнемдеп жазу» ұстанымын алға тарта отырып, тіліміздегі сөз арасында 

дауыссыздармен селбесе естілетін дауыстыларды жазудан бас тарта бастайды. Осылайша, «үнемдеп жазуға» 

ұмтылыстың астарында тіліміздегі «ҰУ», «ІИ» «ЫУ», «ЫИ» дыбыстарының ығыстырылуының астарында орыс 

тілінің «кірігу, фузиялану» заңдылығына жақындай түсу саясаты жатқандығын байқауымызға болатын сияқты. Ал, 

мұның өзі тіліміздің «кірме сөздерді» табиғи игеруінің нағыз «кілті» болғандығын бүгінде тек өкінішпен еске алуға 

мәжбүрміз. Міне осылайша «түп нұсқаға жақындық» принципіне сәйкес алынған емле баптары 1938 жылдан бастап 

жүйелі түрде іске асырыла бастады. Ал, енді 1940 жылдан бастап, қазақ жазуының кирилл жазуына көшірілуі, орыс 

әріптерінің енгізілуі, 1957жылғы қабылданған емле ережесі бойынша «оңтайландырып жазу» үрдісінің жолға 

қойылуы, яғни И,У таңбаларының таратылмай жазылуы, сөз басындағы, сөз арасындағы қысаң дауыстыларды үрдісі 

тіліміздің сингормонизм заңдылығының кірме сөздерге жүргізетін билігіне біржолата тосқауыл қойды. 

Кірме сөздерді табиғи игеру мәселесіне қатысты Қ.Кемеңгерұлы сол ғасыр басындағы кезеңнің өзінде «...кірме 

сөздердің “тасқыны” оларды өте аз уақытта табиғи түрде игеруге мүмкіндік бермейді»- деген қорқынышын айтқан 

екен. Яғни, ғалым көптеп келе бастаған орыс сөздері тіліміздің сингормонизм заңдылығын қалайда әлсірететінін 

орынды байқаған. Мұхтар Әуезов те бұл орайда «...орыс тілі арқылы қазақ тіліне енген сөздермен қоса дыбыстық 

ерекшеліктер де бірге келеді. Бұл ерекшеліктердің артикуляциялық даму туғызуына қазіргі күнде конкретті 

жағдайлар жасалды»-деген үрейін білдіріпті [5,113]. Сол сияқты белгілі ғалым М.Балақаев: «Қазақ тіліне енген жаңа 

термин сөздермен бірге «ист», «изм» сияқты қосымшалар, кейбір дыбыстар, мысалы ф, х, ц, в, ч, жєне жаңа буын 

түрлері енді. Бұрын сөз басында г, р, л, и сөз аяғында в, д, ж, г айтылмайды, екпін тек соңғы буынға түседі дейтін, 

кезінде дұрыс ережелер де, ертедегі кейбір түркологтардың «өзгерілмейтін темір заңы» дейтін үндестік заңы да 

өзгеріске ұшырады» - деп тіліміздің жазу арқылы сөйлеуіміздің де орыстанғандығын мысқылдай сөз етіпті[6.54]. 

Осылайша, бүгінгі сөйлеу тіліміздің бір кездегі кирилл жүйесіне негізделген емле ережелерін жазуға енгізілуінің 

нәтижесінде қалыптасқан бүгінгі қазақтың дыбыстау органдарында қалыптасқан акустикалы-артикуляциялық 

ерекшеліктеріміздің әбден тілімізге сіңісті болып, қазіргі сөйлеу тілін нормаландырып үлгерді.  

Қорытынды. Дей тұрғанымызбен жазу теориясымен айналысып жүрген ғалымдарымыздың бірқатары орыс 

тілінің жазу теориясы арқылы келіп қалыптасқан «үнемдеп жазу» ұстанымын әлі де басты қағидаға алу керек деген 

ойда қалып отыр. Бір қарағанда, ода тұрған не бар деуге де болушы да еді. Алайда, өз тілінің табиғатын жоғалтқан 

тіл, шеттен келген сөздерді де игере алмай отырғанын қайда қоямыз. Соның салдарынан, бір тілдің табиғатынан екі 

түрлі (төл сөздерге, кірме сөздерге ) жазу ережесін шығарып отырмыз. Төл сөздерге бөлек, кірме сөздерге бөлек 

ереже жасау-ол әлі сол басқа тілдің шылауында жүргеніміздің, тәуелсіздігіміздің басты көрінісі екендігін 

мойындауымыз керек. Емле ережелерімізде кірме сөздердің жазылуына арнайы ережелер ойластырып әлек болып 

келеміз. Термин сөздерді дұрыс жазудың дауы да шешімін табар емес. Демек, жазу емле ережесін жасауда басты 

билікті әлі де сол қазақтың жалпақ сөйлеу тіліне беруіміз керек. Кірме сөздерді сөйлеу тілі қалай игереді, сол күйінде 

жазуға ұмтылғанымыз дұрыс. Яғни, жазудағы басты ұстаным-фонетикалық ұстаным деген 1929 жылғы ережеге 

қайта оралуымыз қажет. Кірме сөздерді игеріп жазуды ойдан шығаруға болмайды. Кірме сөздерді игеретін тек қана 

тілдің ішкі табиғаты ғана. Тілдің сол ішкі табиғатына мүмкіндік берейік. Тілімізде сингормонизм қаншалықты 

әлсірегенімен де, әлі де мүлде жоғалып кеткен жоқ. Шеттілдік сөздерді жазуда әлемдегі барлық тілдер қолданып 

отырған фонетикалық ұстанымды біз неге шеттетеміз. Олай болса, төл сөз үшін де, кірме сөз үшін де бір ғана емле 

ережесін жасауымыз керек. Олай етпеген жағдайда, әліпбидегі кирилл таңбаларын шығару арқылы ғана өзге тілдің 

шылауынан құтылуымыз мүмкін емес. 
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КОММУНИКАТИВТІК КОНТЕКСТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОТБАСЫЛЫҚ ДИСКУРСТА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАНУЫ 
 

Аңдатпа 
Мақалада контекстердің теориялық моделі сипатталған. Дискурсты интерпретациялауда коммуниканттардың 

мәртебесі мен рөлін, олардың қарым-қатынас ерекшеліктерін, орнын, уақытын, диалог тақырыбын көрсететін оның 
кең мағынасындағы коммуникативтік контекст маңызды рөл атқарады. Контекстен тыс дискурстың функционалдық 
сипаттамаларын және коммуникация мақсатын зерттеу мүмкін емес. Контекст - бұл талдау үшін таңдалған бірлікті 
қамтитын, осы бірлікті анықтау үшін қажет жеткілікті мәтін бөлігі. Сөйлеу әрекетінің аппелятивті емес бөлігі және 
коммуникативті контекст (макро және микро контексттер) дискурс пен мәлімдемені тұтасымен түсіндіру үшін 
қажет. Мақалада апеллятивтер арқылы жүзеге асырылатын коммуникативті функцияның басымдығы отбасылық 
дискурс апеллятивтерінің сол немесе басқа түріне жатуына байланысты екендігі анықталды. 
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COMMUNICATIVE CONTEXT AND ITS ROLE IN INTERPRETING FAMILY DISCOURSE 
 

Аbstract 
Article describes the theoretical model of the contexts. An important role in the interpretation of discourse plays the 

communicative context in its broad understanding, indicating the statuses and roles of communicants, the peculiarities of their 
relationships, place, time, and topic of dialogue. It is not possible to evaluate the purpose of communication, its functional 
feature without exploring the context of discourse. A context is a piece of text that includes a unit selected for analysis that is 
necessary and sufficient to determine this unit. The non-apellative part of the speech act and the communicative context 
(macro and micro contexts) are necessary to interpret the discourse and utterance as a whole. It was determined that the 
priority of the communicative function performed by the appeal depends on the belonging of the appeal to a particular type of 
appellants of family discourse. 

Keywords: family discourse, context, interpretation, appellative, vocative 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ  КОНТЕКСТ  И  ЕГО  РОЛЬ  В  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  СЕМЕЙНОГО  ДИСКУРСА 

 
Аннотация 

В статье описывается теоретическая модель контекстов. Важную роль в интерпретации дискурса играет 
коммуникативный контекст в его широком понимании, указывающий на статусы и роли коммуникантов, 
особенности их взаимоотношений, место, время, тему диалога. Вне контекста исследовать дискурс, его 
функциональные особенности, оценить цель коммуникации не представляется возможным. Контекст - это фрагмент 
текста, включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения этой единицы. 
Неапеллятивная часть речевого акта и коммуникативный контекст (макро и микро контексты) являются 
необходимыми для интерпретации дискурса и высказывания в целом. Было определено, что приоритетность 
выполняемой обращением коммуникативной функции зависит от принадлежности обращения к тому или иному 
виду апеллятивов семейного дискурса. 

Ключевые слова: семейный дискурс, контекст, интерпретация, аппелятив, вокатив 
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Кіріспе.Заманауи когнитивтік-дискурсивтік лингвистикалық парадигманың зерттеу үлгісі бойынша дискурсты 

танымдық және коммуникативтік тұрғыда қарастыруды басшылыққа алады.  

Дискурс-когнитивтік және коммуникативтік факторлардың бір-бірімен тығыз байланысы ретінде 

қарастырылып, дискурстық жағдаят кезіндегі субьектінің ниеті және қарым-қатынас кезіндегі жағдаятты түсіну 

негізделген білімдері жинақтау, алынған ақпаратты интерпретациялау және жинақтау процесі мен нәтижесі болып 

табылады. Дискурс–айтылған ойды түсінуге қажетті мәтін және контекстен тұратын күрделі коммуникативті 

құбылыс.Контекст - бұл әлем туралы экстралингвистикалық білім, адресаттың пікірі, мақсаты, қарым-қатынасы мен 

коммуниканттардың қарым-қатынасы. Сөйлеудің мәнмәтіні (речевой контекст) ең алдымен мәтін лингвистикасында 

қолданылады, және конверсиялық талдауда, сонымен қатар дискурстық талдауда қолданылады. 

Г.Парре сөйлеу мәнмәтінінің бес теориялық моделін анықтады:  

1.Экзистенциалды контекст -обьектінің қарым-қатынас барысындағы көңіл-күйін,ішкі әлемін білдіреді. 

2. Жағдайлық контекст-социологиялық, кейде этнографиялық және антропологиялық бағытта қалыптасатын, 

лингвистикалық және басқа белгінің мағынасын ішінара анықтайтын факторлар жиынтығынан тұратын 

прагматиканың кең әлеуметтік-мәдени бағыты. Жағдайлар контекст ретінде әлеуметтік-мәдени детерминанттардан 

тұратын ауқымды түрі болып табылады, олардың ішінде: қызмет түрі, субъект байланыс, формальдылық немесе 

формальдылық деңгейі, мәртебе мен рөлдік қатынастар, байланыс орны және қоршаған орта, әлеуметтік-мәдени орта 

және т.б. 

3.Әрекеттік контекст-қарым-қатынас барысына байланысты сөйлеу жағдайының өзгеруі. 

4. Психологиялық контекст прагматикада бірқатар қабылдау арқылы алдын-ала анықталған психикалық және 

когнитивтік категорияларды қамтиды, соған сәйкес барлық сөйлеу актілері сөйлеушінің интенциясымен 

әрекеттеседі. Сөйлеушілердің интенциялары (ниет), сенімдері мен тілектері қарым-қатынас барысына жауапты 

психологиялық және когнитивті реттеушілер ретінде қарастырылады. 

5. Феноменальды контекст - оның барлық қатысушылары үшін қол жетімді қатынас пен іс-әрекеттің 

онтологиялық құрылымын көрсететін контекстің орталық семантикалық бөлігі [1, 94-98 б]. 

Әдістеме. Дискурстың негізгі ерекшелігі нақты бір жағдаятқа сәйкес қарым-қатынасқа түсушілердің бірінің-

бірі ойын толықтырып тұруы, сонымен қатар сөйлеушінің тыңдаушыға коммуникативтік актілер нәтижесінде әсер 

ете алуы. Қарым-қатынасқа түсушілер дискурстық контексті нақты берілген тілдік бірліктер арқылы ғана түсіне 

алады. Сондай-ақ коммуниканттардың қарым-қатынас барысындағы прагматикалық контексті дұрыс ұғына алғанда 

ғана дискурс орын алады деп айтуға болады. Дискурс екіжақты құбылыс ретінде қарастырылады: бір жағынан 

«тысқары» байланыс ретінде, сыртқы контекст (жағдай, қызмет түрі, мәдени және антропологиялық факторлар), ал 

екінші жағынан-«ішкі», ішкі контекст (қарым-қатынасқа түсуші тұлғалардың менталды жағдайы).  

Т.С. Галич өз жұмысында дискурска төмендегідей когнитивтік-коммуникативтік сипаттама береді: 

-дискурстың коммуниканттардың білімі мен танымдық қабілеттерімен байланысы (менталдылық); 

-дискурстың контекстің ішкі, сыртқы, жалпы (ағымдағы) түрлерімен байланысы (контекстуалдылық); 

-білімнің дискурста жүйелі түрде ұйымдастырылып репрезентациялануы (жүйелілік) [2].  

Дискурстың менталдылық сипатына оның қарым-қатынасқа түсушілердің менталдық аймағына 

жақындығымен түсіндіріледі, яғни дискурстық қатынас кезінде іске қосылатын және алынған ақпаратты 

интерпретациялауда көмегін тигізетін коммуниканттардың когнитивтік механизмдерінің болуымен, яғни танымдық 

түсініктің болуымен түсіндіріледі. Дискурс менталдылықты құрайтын бірнеше құрамдас бөліктермен тығыз 

байланыста болады. Бұл құрамдас бөліктерге адамның танымдық қабілеттері (ес, зейін, сана және т. б.), когнитивті 

процестер мен механизмі, білім деңгейінің концептуалдық құрылымы (концептілер, фреймдер, сценарийлер және т. 

б.) жатады. 

Дискурстың негізінде білімді реттеуші, ақпаратпен жұмыс сияқты танымның жалпы түсініктері жатыр. 

Дискурс қарым-қатынасқа түсушілердің ойланып, бағалайтын, сонымен қатар таным процесінің қиын, 

иерархиялық ұйымдастырылған нәтижесі ретінде талданатын күнделікті тәжірибе негізінде көрінетін ақпаратпен 

қызметі ретінде танылады [3]. 

Дискурстың жүйелілік сипаты білімді ұйымдастырудың ерекше форматы ретінде түсіндіріледі. Дискурс 

коммуниканттардың ішкі және сыртқы әлемімен байланысты жағдаят болғандықтан, оның құрылымында білімді 

репрезентациялаудың ішкі және сыртқы сияқты екі деңгейі бейнеленген. Дискурстың ішкі деңгейі 

коммуниканттардың білімінің барлық көлемімен анықталса, ал дискурстың сыртқы деңгейі өз кезегінде нақты бір 

жағдаятқа байланысты қарым-қатынас кезінде іске асуымен және көрінуімен айқындалады.  

Ал енді дискурстың контекстуалдылық сипаты дегеніміз не? Дискурстың контекстуалдылық сипаты оның 

ішкі, сыртқы және жалпы контектстермен байланысымен анықталады. Дискурсты құрастырудың негізі осы контекст 

түрлерінің байланысынан көрініс табады. Дәлірек айтатын болсақ, дискурстың туындауына және дұрыс 

қабылдануына осы контекстер септігін тигізеді.Ішкі контекст коммуниканттардың білімінің толық көлемін қамтиды. 

Сыртқы контекст дискурстың туындауына және қабылдануына негіз болатын экстралингвистикалық факторларды 

қамтиды. Жалпы контекст-дегеніміз қарым-қатынасқа түсушілердің өзара сөйлесу әрекеті. Ол нақты жағдайларға 

бағытталады. 

Ішкі контекстің құрылымы әр түрлі болып келеді. Ол коммуниканттың қоршаған әлеммен байланысқа түсу 

тәжірибесіне негізделеді.Ішкі контекстің құрылымына қарым-қатынасқа түсушілердің білімі ғана емес, сондай ақ 

дискурс кезіндегі көздеген мақсаттарының орындалуына негізделген факторларда кіреді.  
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Бұл ең алдымен: -білім, сенім; 

- қажеттілік, ниет,қалауы; 

- айналасына деген қарым-қатынас; 

-сезім және эмоциялар [4, 13]. 

Дискурстың сыртқы контекстіне дискурстың экстралингвистикалық факторлардың, яғни тілден тыс 

факторлардың жағдаят, мәдени және антропологиялық факторлардың әсерін жатқызамыз.Осы контекстің түрін 

сыртқы мән-жайлардың өзара әрекеттесуімен түсіндіру орынды [5]. 

Біз өз тарапымыздан, дискурстың сыртқы контекстіне дискурсқа түсу кезіндегі әлеуметтік факторлардың, 

орынның, уақыттың, қатысушылардың дискурс кезіндегі өзіндік рөлінің әсерін де жатқызар едік. 

Дискурстың жалпы контексті дегеніміз - коммуниканттар арасындағы ортақ әлемнің құрылуы, өзара әрекеттесу 

жағдайында дискурстың ортақ нәрсеге икемделуі деп түсіндіреміз. 

Дискурс сонымен қатар белгілі бір уақыттық, кеңістіктік және басқа контекстегі коммуникативті іс-әрекет 

процесінде сөйлеуші мен тыңдаушы арасында болатын коммуникативті оқиға ретінде анықталады [6,4]. 

Нәтижелер. Сонымен, лингвистикада коммуникативті іс-әрекет ретінде түсінілген дискурс тілдік құралдар мен 

экстралингвистикалық факторлардың ерекше жиынтығымен сипатталады. Бұл жерде біз дискурстың қалыптасуы 

немесе пайда болу ортасын экстралингвистикалық факторға жатқызатын болсақ,ал осы жағдайда туындайтын 

коммуникативті оқиға дискурс болып табылады. 

Яғни, осылайша, дискурсты «мәтінді» құру процесі ретінде түсіндіретін болсақ, яғни түзілген мәтінді өз 

кезегінде дискурстың нәтижесі деп қарастырғанымыз жөн. Дискурс - бұл мәтінді құру процесі, яғни сөйлеуге 

байланысты ұғым болғандықтан, мәтін дискурстың (коммуникативтік іс-әрекет) нәтижесі, тілдік жүйеге және 

коммуникативтік құзыреттілікке қатысты ұғым болып табылады. 

И.Б. Руберт, дискурстың басты контекстін «фреймдер» (типтік жағдайлар) немесе «сценарийлер» 

(жағдаяттарды дамытуға бағытталған) түрінде модельдеуді басты позиция ретінде ұстанады. Фреймдер мен 

сценарийлерді дамыту дискурс теориясының маңызды бөлігі. Дискурстың екінші жағы қарым-қатынасқа 

қатысушылардың психикалық процестеріне бағытталған: белгілі бір жағдайларда сөйлеуді қалыптастыру мен 

түсінуге арналған этнографиялық, психологиялық және әлеуметтік-мәдени ережелер болып табылады [7]. 

Т.А. Ван Дейк дискурс туралы білімді прагматикалық тұрғыдан модельдеуге дәйекті түрде кіріскен ғалымның 

бірі. Автор жалпы және ерекше прагматикалық контекстерді бөліп көрсетеді. Жалпы прагматикалық контекст 

шеңбері жоғары деңгей категорияларында сипатталады (жеке, қоғамдық, институционалды, бейресми). Бұған жалпы 

мәдени білімдердің, әлеуметтік және топтық конфигурациялардың көріністері де кіреді. Қарым-қатынасқа 

қатысушылардың сәйкес сипаттамаларын қолдана отырып, әлеуметтік өзара әрекеттестіктің жеке модельдері 

сипатталады, оларға мыналар жатады: позициялар, рөлдер, мәртебелер, қасиеттер (жынысы, жасы және т.б.), 

қатынастар (басымдылық, билік, теңдік), функциялар (уақыттық позициялық сипаттамалар) [8].  

Дискурсты интерпретациялауда коммуниканттардың мәртебесі мен рөлдерін, олардың өзара қарым-қатынас 

ерекшеліктерін, орнын, уақытын және диалог тақырыбын көрсетуде коммуникативтік контекст маңызды рөл 

атқарады. Дискурсты контекстен тыс қарастырған жағдайда, оның функционалдық ерекшеліктерін айқындау, 

иллокутивті күшін бағалау және перлокутивті әсерін есепке алу мүмкін емес. Контекст - бұл талдау үшін таңдалған 

бірлікті қамтитын, осы бірлікті анықтау үшін қажет және жеткілікті мәтін бөлігі. 

Е.Ю. Мощанская өз еңбегінде сөйлеу мағынасын жаһандық коммуникативтік контекстпен қалыптасатынын 

жаза отырып, ол, өз ішінде келесідей компоненттерден тұратынын айтады: 

1) коммуникация актісімен жағдаяттың бірегейлігі «ғаламдық контекст»; 

2) сөйлем және оны құрастырушылар (нақты жағдайға бағытталған берілген сөздер мен іс-қимылдар) «айқын 

контекст»; 

3) айтылған немесе жазылған мәтін,таза тілдік құбылыс «ауызша немесе дискурсивті контекст» [9, 30]. 

 Біз өз тарапымыздан жоғарыда көрсетілген контекст түрлерінің үшінші түрі, яғни ауызша немесе дискурсивті 

контекст түрін қарастыратын боламыз.  

Отбасы дискурсы кезінде контекстің екі түрі кездеседі. Ол жоғарыда көрсетілген макроконтекст және 

микроконтекст.  

Жалпы контекст деген сөз мәнмәтін деп беріліп жүргені анық. Макроконтекст - сөйлем аясынан тыс берілген 

бірліктің тілдік ортасы. Макроконтекстің нақты шеңберін көрсету мүмкін емес - ол сөйлемдер тобының, абзацтың, 

тараудың немесе тұтастай алғанда бүкіл шығарманың мәнмәтіні болуы мүмкін. Микроконтекст-әдетте сөз 

тіркесінің немесе сөйлемнің мәнмәтінін білдіреді [10, 168]. 

Талқылау. Дискурста қаратпа сөздер немесе атаулы сөйлемдер де дискурстың микроконтексті бола 

алады.Дискурс кезіндегі айтылған қаратпа сөз немесе атау өзінің қызметін жүзеге асыратын сөйлеудің минималды 

бөлігі болып табылады. Сөйлеу кезінде автордың сөзінсіз апеллятив жеке сөйлеу әрекеті ретінде оқшауланып 

қолданылған жағдайда да микроконтекст орын алады. Бұл қаратпа сөздің өзіне тән функциялардың кем дегенде 

біреуін орындайтындығына байланысты, мысалы, ауызша сөйлеу кезінде интонацияның жоғарылауымен көрінетін 

және жазуда леп белгісімен белгіленетін вокативті қызметімен байланысты болып келеді. 

Сөйлеудің апеллятивті қызметі дегеніміз - (ақпарат алушының) яғни адресаттың (ақпаратты берушіге) 

адресантқа адресат ретінде қол жетімді екендігіне негізделген, демек, бұл адресатпен кері байланыс мүмкіндігі бар 

екендігін білдіреді,сондай ақ бұл адресанттың оның адресатының фондық білімін ескеруді қажет етеді [11, 163] 
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Ал сөйлеудің вокативті қызметі дегеніміз-адресаттың назарын аудару үшін қолданылатын есімдердің қызметі 
[12, 236]. 

Мысалы: -Мама, маматай ..... Бердібек Соқбақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен алынған үзіндіден, Мен 
ендігі жерде осы ісімді қайталамаймын, бұзықтық жасамаймын деген сөйлемдердің мағынасын ерекше аянышты 

интонациямен айтылған -Мама, маматай ... деген қаратпа сөздермен ақ білдіріп тұр. Бұл жердегі –маматай...деген 
қаратпа сөз жоғарыда аталған компоненттерімен бірге айрықша интонация арқылы сөйлем деңгейіне көтеріліп, 
сөйлем мазмұнына ие болып тұр. Бұл жағдайда микромәтін сөйлеу актісінде қысқартылған қосымшасы бар қысқа 
атау түріндегі белгілі бір адамға бағытталған деп айтуға мүмкіндік береді. Бұл жердегі сөйлеудің иллокутивті актісі 
екі мақсатты көздейді: бірінші мақсат адресаттың назарын аудару және оған деген оң көзқарасты білдіру, ал екінші 
мақсат- адресаттан кешірім сұрау болып отыр. Алайда макроконтекстен хабарымыз болмағандықтан, бұл 

дискурстың нақты мазмұнын біле алмаймыз. 
Дискурстың макроконтекстін дискурс кезіндегі мәтіннің толық мазмұнын ашатын сөйлемдермен берілуімен 

байланыстырамыз. Мысалы: -Мама, мама мен енді қоямын. Осы ауылдағы ең жуас, ең үлгілі баланың бірі боламын! 
Ант етемін! (Бердібек Соқбақбаев, «Менің атым Қожа»)-деген мысалдардан біріншіден біз отбасылық дискурс 
орын алғанын аңғаруымызға болады және бұл анасы мен баласының арасындағы дискурс болып табылады, ал 
екіншіден дәл осы отбасылық дискурстың макроконтексті- баласының қандай да бір дұрыс емес іс-әрекет жасағанын 

немесе анасының алдында кінәлі іс жасағанын айқындайды. Бұл мысалдағы макроконтекст дискурс кезінде үшінші 
жақтың жоқтығын анық көрсетеді, сондықтан да бұл дискурс барысында сөйлеудің аппелятивтік қызметі де орын 
алғанын айтуға болады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, дискурс барысындағы микроконтекстке қарап, адресанттың 
негізгі иллокутивті мақсаты-өзінің қателескенін адресатқа мойындап, кешірім сұрау болып тұр, бұл мысалдағы 
адресат Қожаның анасы. Ал енді келесі мысалдан: Ешқашанда сені мұндай болады деп ойлаған жоқ едім, күннен 
күнге бұзақы, сотқар болып барасың, бүйте берсең жүрген жеріңе шөп шықпайды, не істерімді білмеймін 

Қожа...!!! Мүмкін, саған оқудың қажеті жоқ болар, отбасылық дискурстың толық макроконтекстін көре аламыз. 
Осы алынған мысалдағы аппелятив: «бүйте берсең жүрген жеріңе шөп шықпайды», лингвоаксиологиялық бірлік 
болып табылады, себебі «жүрген жеріне шөп шықпау»-жолы болмау, ісі өрге баспау деген мағынада қолданылатын 
бірлік біздің ұлтымызға тән, ұлттық құндылығымызды сипаттайтын қолданыс.  

Коммуникативтік контекстік талдау арқылы,отбасылық дискурс барысындағы коммуниканттар үшін норма 
емес апеллятивтерді қолдану жағдайларын да байқауға болады, мысалы: – Мұндай әумесер жиенді несіне тудың, 

әпке? [13, 76]. Бұл мысалдағы әумесер жиен деген қолданыстың өзі тілдік нормадан ауытқып отырғанын, яғни 
әдетте қазақ отбасында жиеннін нағашы үшін орны ерекше болуымен түсіндіреміз. Берілген коммуникативтік 
контекстегі әумесер жиен деген қолданысты, жиенінің алаңғасарлығы, не болса соған ұрынып жүретіндігі деп 
интерпретациялауға болады. Жоғарыда берілген мысалдан адресаттың яғни жиенінің нағашысының алдындағы 
мәртебесіне қатысты ирониялық қатынасты көруге болады. 

Сөйлеу үрдісінде орын алатын тілдік тұлғааралық қарым-қатынас контекстерінің санатында оған қатысушы 

коммуниканттардың көңіл күйлері мен сезімдерін саралайтын психологиялық контексте қарастырылады [14,16]. 
Яғни, қарым-қатынас барысында сөйлеушінің сөйлеген сөзі мен тыңдаушының сол айтылған сөзді 
интерпретациялауына оларың психологиялық жағдайы әсер етеді екен. Көп жағдайда ол психологиялық сөйлеу 
үрдісінің экспрессивтік қызметінен анық байқалады.  

Сөйлеудің экспрессивті қызметі- әралуан хабарлар мен жай-жапсарлардың мәнерлі сөзбен, құлаққа жағымды 
үнмен, дауыс ырғағымен адамның жан дүниесін тебірентіп, өзгелерге жеткізу тәсілі. Экспрессивті сөйлеуде әрбір сөз 

бен сөйлем адамның сезіміне әсер етеді [15,52]. Отбасылық дискурста сөйлеу актілерінің экспрессивті қызметі 
көбінесе адресанттың адресатқа бағыттаған психикалық көңіл-күйін білдіру мақсатында қолданатын алғыс айту 
немесе қарғау сияқты мәнде жұмсалған коммуникациялық контекстерден анық байқай аламыз. Мысалы, -Артымда 
кім қалды дер болсам,тиянақ-сүйенішім жоқ емес.Жолы менің жолымнан басқа болса да,сенің балаң 
тірегім!Алдынан жарылғасын.Енді өз дегенін етіп-ақ көрсін. Тарпаң ақыл айтып, шаужайламаңдар!-деген болатын 
[16, 11].Жоғарыда келтірілген мысалдағы: Жолы менің жолымнан басқа болса да,сенің балаң тірегім! - деген 

жолдардан адресанттың көңіл-күйінің жақсы екенін, баласына деген ризашылығын көрсетіп, марқайып тұрған 
сәтіндегі психологиялық жағдайының тіл арқылы берілгенін, сөйлемдердегі контекстерден анық көре аламыз. 

Қорытынды. Дискурста интерпретацияның мақсаты- үйлесімділікті орнату немесе тыңдаушы мен 
сөйлеушінің ішкі әлемі арасындағы бұрыннан қалыптасқан үйлесімді байланысты қолдау. Отбасылық дискурс 
нәтижесіндегі коммуникативтік контексті интерпретациялау арқылы ғана адресат адресанттың сөйлеу интенциясы 
мен мақсатын түсіне алады. Осылайша, дискурстағы коммуникативтік контекст дискурс барысындағы мәтінді 

егжей-тегжейлі түсіндіруге, иллокутивті мақсатты анықтауға, сөйлеу ниетін тануға, әңгімелесуге қатысатын 
коммуниканттар мен үшінші тұлғалар туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сондықтан отбасылық дискурстың 
әртүрлі формаларын контекстік талдау әдісі аясында қарастыру отбасылық дискурсты интерпретациялауға қажет 
болады. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА МЕНТАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Понимание лингвокультуры как словесно-художественной формы деятельности в единстве таких её 

категориальных признаков, как эстетико-символическая энергетика языковых знаков, ненаследственность 

информации и репрезентативность духовных ценностей народа, позволяет выявить две важные закономерности. В 

ходе речемыслительной деятельности под воздействием этнокультурной ментальности формируется 

художественный дискурс, в рамках которого в условиях интенционально обусловленного видения картины мира 

происходит речевая реализация проецируемого ментальностью системного значения слова. Ментальность, как 

общефилософская категория, связана с такими когнитивными и культурными понятиями, как "знание", 

"духовность","ментальность" и "концепт". Когнитивной основой менталитета народа служит структурированная 

совокупность знаний и представлений, принадлежащих в той или иной степени всем членам этноязыковой 

общности. Следовательно, ментальность можно охарактеризовать как синергетическое восприятие мира через 

призму взаимодействия языка, сознания и культуры. 

Ключевые слова: лингвокультура, этноязыковое сознание, менталитет, значение, понятие 
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LINGUOCULTURAL NATURE OF MENTALITY 

 

Abstract 

The article is devoted to the linguocultural explaining of the concept "mentality". The object of research is the concept of 

"mentality", which is used in modern linguistics in two semantic aspects: first, when talking about ethnic or social 
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conditioning of our mind and, secondly, when they try to justify the origins of the spiritual unity and integrity of the people. 

The mental symptoms of the national consciousness are objectified in language, and in this regard the following categories of 

cognitive semantics are in demand in the linguistics of language in their synergistic and cognitive understanding: the value 

and meaning, the inner form of nominative units of language, means of secondary and indirect derivative nomination, cultural 

connotations etc. The author's aim is to explain the concept of linguocultural mentality. The author concludes that the 

mentality can be described as a synergistic perception of the world through the prism of the interaction of the language, 

consciousness and culture; linguoculture is a way of expressing ethnic mentality as a special vision of the world in concrete 

chronotopic terms of artistic and creative life of a people. 

Keywords: linguoculture, ethno-linguistic consciousness, mentality, meaning, concept 
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МЕНТАЛДЫҚТЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ ТАБИҒАТЫ 

 

Aңдатпа 

Лингвомәдениетті тілдік белгілердің эстетикалық және символдық энергетикасы, ақпараттың қайталанбауы 

және халықтың рухани құндылықтарының репрезентативтілігі сияқты категориялық белгілердің бірлігінде сөздік 

және көркемдік іс-әрекеттің нысаны ретінде түсіну екі маңызды заңдылықты анықтауға мүмкіндік береді. Сөйлеу-

ойлау іс-әрекеті барысында этномәдени менталитет әсерінен көркем дискурс қалыптасады, оның шеңберінде әлем 

суретін әдейі шартты түрде көру жағдайында менталитет болжаған сөздің жүйелік мағынасын сөйлеу арқылы жүзеге 

асырады. Менталитет жалпы философиялық категория ретінде «білім», «руханилық», «менталитет» және «ұғым» 

сияқты когнитивті және мәдени түсініктермен байланысты. Адамдар менталитетінің когнитивтік негізі этно-

лингвистикалық қоғамдастықтың барлық мүшелеріне сол немесе басқа дәрежеге жататын білім мен идеялардың 

құрылымдалған жиынтығы болып табылады. Демек, менталитетті тілді, сана мен мәдениеттің өзара әрекеттесу 

призмасы арқылы әлемді синергетикалық қабылдау ретінде сипаттауға болады. 

Түйін сөздер: лингвомәдениет, этнолингвистикалық сана, менталитет, мағына, түсінік 

 

Введение.В современной лингвокультурологии понятие "менталитет" используется в двух смысловых 

аспектах: во-первых, когда мы говорим об этнической, или социальной обусловленности нашего сознания, и, во-

вторых, когда мы пытаемся обосновать происхождение духовного единства и целостности народа. В том же 

семантическом контексте когнитивная лингвистика также может применять это понятие. Кроме того, она 

существенна, поскольку является научной дисциплиной, интересующейся аспектом интеграции языка и культуры, 

которая фокусируется прежде всего на механизмах вербализации этнического мышления. Ментальность, как 

общефилософская категория, связана с такими когнитивными и культурными понятиями, как "знание", 

"духовность","ментальность" и "концепт". 

Методика. Восприятие - это процесс постижения законов внешнего и внутреннего мира человека как 

феномена приобретения знаний. Духовность принадлежит душе, которая лежит в духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересах перед человеком. Менталитет развит, в познании мира, менталитет-собственно наивная 

картина мира в целостном прагматизме национального сознания; духовность характера русского народа вместе с 

разумной составляющей цели менталитет; понятие о его базовых единицах, его перспективе не приняло своей 

формы, не может "расти одним словом". 

Ментальные функции народного сознания объективируются в языке, и в связи с этим в лингвокультурологии 

категории языковой семантики в их когнитивной синергии в понимании востребованы: смысл и назначение 

внутренней формы номинативных единиц языка, вторичной и косвенной производной номинации, культурных 

коннотаций и др. 

Результаты. Взаимозависимость системы, лингвокультуры и синергетики определяется системой 
дискурсивного сознания, являющейся, пожалуй, наиболее сложной, созданием когнитивной силы самой культуры [1, 

с. 31]. Системный процесс мышления можно рассматривать по следующим критериям, как аспекты, грани, 
лингвокультуры, как весьма сложное и целостное явление, отражающее художественно-творческую деятельность 
человека, раскрывающее его отношение к природе общества и к самому себе. В наше время, исходя из накопленных 
знаний о системе, и о понятии царства, и о синергии языка, сознания и культуры, мы говорим не только об их 
взаимном дополнении, но и об их лингвокреативности, которая формирует мышление народа в целом и каждого 
человека в отдельности.  

Принципы синергетики не противоречат системе: синергетика позволяет проникать в глубинные структуры 
любого творения системы, в том числе и интегрированные, такие как менталитет людей. Кроме того, 
синергетическая лингвокультура (в современных терминах) была создана в этом году в результате систематических 
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и активных подходов к вербальному и художественному творчеству. Использование синергетической методологии 
при изучении лингвокультурного характера менталитета обусловлено как природой самой лингвокультуры, 
обладающей всеми свойствами синергетических (самоорганизующихся) систем, так и изучением, которое связано с 
синергетикой: открытостью, нелинейностью, неустойчивостью, стохастичностью, решаемостью и др. Кроме того, 

понимание лингвокультуры как вербальной и художественной формы деятельности позволяет нам определить роль 
и значение трех китов, которых вы держите в руках. 

Это (1) эстетическая и символическая сила языка символов, и (2) не наследуемая (получаемая) информация; и 
(3) духовные ценности человека-творца и пользователя, соответствующие языку культуры. На их основе 
определяются основные критерии словесно-художественной деятельности.: 

а) эстетическое и символическое; 

б) информация; 
с) аксиологический. 
Она определяет когнитивно-вербальную сущность лингвокультуры: искусственно созданная человеческая 

деятельность по характеру-есть сохранение и загрузка экстрагенетической информации, раскрывающей духовную 
сущность ценностно-смыслового континуума человека в мире. В когнитивной синергетической теории 
лингвокультурологии такое сочетание позволит провести семантический анализ слов, с точки зрения иерархии 

содержательных элементов на уровне глубинной, нанометровой структуры национального менталитета. 
Содержание понятия "среда", на наш взгляд, состоит в двойственности сакрального образа, поскольку оно 

содержит объективные реалии и их отражение в сознании, то есть реальную действительность и идеалы мира 
человека. Семиотический внутренний мир человека является основой мышления, так как "человеческая культура 
основана на целостной семиотической системе, которая является естественным языком " [2, с.15]. 

Ментальность фиксирует устойчивые доминанты культуры, модели и стереотипы восприятия мира, характер и 

эмоциональную напряженность оппозиции "мы-они". Культурные различия, определяющие менталитет, являются, с 
одной стороны, фактором межкультурного непонимания и вызывают конфликты, с другой стороны, они показывают 
достижения нации, представления культурного субъекта о счастье, добре и зле, смысле жизни, важности таких 
ценностей, как закон и справедливость, долг и ответственность. Многие подходы к пониманию сущности и 
структуры ментальности определяют сложность и многомерность этого культурного феномена. В культурно-
философском анализе социальной реальности и культурных процессов все чаще используются понятия 

"ментальность" и "ментальность". Если использовать понятие " цивилизация "для обозначения конкретного 
общества с его общими и специфическими особенностями, а понятие" культура "для характеристики общих и 
специфических особенностей деятельности людей в данном конкретном обществе, то понятия" ментальность "и" 
ментальность " в данном контексте будут выражать духовный мир данного общества и его индивида . 

Обсуждение. В нашем исследовании мы придерживаемся мнения, что явления "ментальность" и 
"ментальность" не отличаются по смыслу и содержанию, но и не являются полностью тождественными понятиями. 

Это две половинки одной психической целостности, Объединенные диалектической связью "особенного"и"общего", 
"индивидуального" и "социального". По мнению автора, ментальность - это заданная направленность сознания, 
самосознания и деятельности, отражающая мировоззренческое и социально-психологическое состояние этноса. И 
ментальность, и ментальность по своему содержанию соприкасаются с глубинами как индивидуального, так и 
коллективного бессознательного. И ментальность, и ментальность формируются и функционируют не только под 
влиянием культурных, религиозных, этнических факторов, экономической структуры общества и географической 

среды, но и сами активно влияют на них. Ментальность - это мировоззрение, поведение, система ценностей, 
духовное творчество-характеристика национальной общности. 

Языковое кодирование мира напрямую зависит от менталитета людей, говорящих на этом языке . "Идиома 
любого языка - это ценное языковое наследие, отражающее видение мира, национальную культуру, обычаи и 
верования, воображение и историю народа, говорящего на нем". "в каждой национальной культуре можно найти 
специфические черты, играющие чрезвычайно важную роль в формировании национального характера и 

национального менталитета. Мы предлагаем назвать эти элементы культурными и этническими доминантами. Эти 
доминанты определяют национальные особенности поведения, отношения и мировоззрения. Вполне естественно, 
что культурные и этнические доминанты находят отражение в национальной лексике." 

Исторически устойчивым лингвокультурным феноменом, репрезентирующим ментальные матрицы коренных 
народов, является фразеология, которая " наиболее полно отражает своеобразие национального образа мышления в 
области нравственно-ценностного осмысления мира." В пословицах и поговорках любого народа"с удивительной 

выразительной силой запечатлена" картина мира", созданная в представлении" обобщенного"... при правильном 
анализе и систематизации фразеология национального языка может служить "прочной основой для глубокого 
сравнительного изучения "наивной" социальной психологии, отраженной в языке . "Фразеологическая структура 
языка - это зеркало, в котором языковая и культурная общность идентифицирует свою национальную идентичность. 
"Основным структурным элементом фразеологии является фразеологизм-Национальный специфический 
лингвокультурный признак, концентрирующий "скрытые" знания о материальной и духовной культуре народа . 

Особенностью фразеологии является ее способность передавать духовно-нравственные переживания, осуществлять 
оценочную категоризацию явлений и проявлять поведенческие особенности культурного субъекта посредством 
словесных сочетаний (описаний). Благодаря метафоричности и особой ассоциативно-образной логике 
фразеологизмы обладают способностью создавать мысленные образы сложного характера. 
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Это связано с тем, что ментальность и лингвистика ответственны за конкретные категории. Кроме того, 
имеются данные о взаимодействии между телом (языком) и нервной системой (этническая принадлежность в 
организме, это может иметь отношение к функциональному воздействию на щитовидную железу) и метаболизмом 
(особенно внутри системы). Когнитивные нарушения-синергические эффекты которого очень широки, не имеет 

традиционных побочных реакций: исследования с вербальными механизмами сортировки, рефракции, адгезии и 
переноса культуры. Однако этот эффект обусловлен тем, что он связан с когнитивной функцией, с когнитивной 
психиатрией или нервной системой (когнитивная функция). В этом контексте большой объем [3, с. 56] был 
подготовлен компетентным органом для судебного разбирательства в связи с приверженностью и передачей 
культуры соответствующим наукам формации и изучению человека. 

В лингвокультурологии ключевая роль в описании семантики фразеологизмов отводится культурной 

семантике, которая дополняется культурной информацией четырех типов: 
а) культурными семами, включающими неэкологическую лексику, социально обозначаемые факты; 
б) культурными концептами; 
в) культурным фоном; 
г) культурными коннотациями, т. е. интерпретациями языкового знака на основе ассоциаций с нормами, 

стереотипами и прототипами культурного языка. 

Все виды информации культурно интерпретируются, "обрастают" культурными смыслами, которые 
фразеологизм может вызвать в сознании носителя языка. 

С одной стороны, в умеренной спешке, хотя этнокультурный менталитет был ответственен за воспитание детей 
и другие мысли об изменении текущей ситуации в дискуссии, признается, что ментальная система сводится к 
низкому уровню [4]. Три компонента, из которых менталитет отвечает за химию сыворотки крови, чувствительность 
клинической значимости взаимосвязи и сигнатуру. но дальше. Они связаны с событиями в основных сексуальных 

перформансах, необходимой тренировкой, прострацией и механизмами первичного застоя в гуманитарных науках, 
костным мозгом, культурой и онкологическими свойствами объекта, но, как известно, являются синергетическими. 
С этим пациентом нет никаких проблем. "Розопье" - это поселение в муниципалитете Жалец на востоке центральной 
Словении. Предпринята попытка контроля этих аспектов проблемы взаимосвязи между щитовидной железой и 
культурой премикса этой дихотомии в трихотомии"Барсук - культура". 

Однако, как и в случае с болезнью щитовидной железы человека, продукт, носящий чувствительную 

(культурную, когнитивную) интерпретацию, имеет дело с реальностью, имеющей особый менталитет природы [5]. 
Обратимся к структуре и посмотрим, связана ли она с какой-либо из характеристик этнической 

принадлежности пола, которая участвует в распространенности одиночных или в любом из симптомов 
стереотипных контекстов. С другой стороны, менталитет эпицентра - это входящая этническая констанция, которая, 
как архетип, спонтанно публикуется в конкретных ведомостях. В этом случае нет ничего в культуре, что имело бы 
значение, если бы они не были голодны до человеческой ментальности. В этом определении различие между 

"культурой "и различием между" культурой "и" полом " не является существенным. Он является членом парламента 
Совета Европейского парламента и Совета Европейского парламента. Менталит - это вторая стереотипная 
конфигурация культуры и знаменитая "тонизирующая вилка", ставшая всемирно известной, хотя этническая 
прагматика является этнической. 

Можно сразу говорить о менталитете Толстого, русском менталитете, словацком менталитете, менталитете 
Европанова, Африканском менталитете или менталитете "новых русских". Эта культура и поведение связаны с 

психическим здоровьем людей, то есть ревнивая ярость на мир и в мире, должна быть решена с помощью одной 
культуры и психического статуса. Во-первых, каково увеличение этих взаимодействий-репрезентативных или 
невизуальных? Если не новые, то эти симптомы были удалены как можно дольше. Продолжительность дозирования 
аналогична таковой для отдельных предметов, культур и классов. Во-первых, это должно быть общим, если 
поведение связано с ментальностью. Мы также должны привести аргументы, которые не должны приводить к 
самому важному элементу менталитета. Наиболее распространенной причиной является психолингвистика, а также 

любая патология щитовидной железы с вербализованной когнитивной структурой. Военно-морской флот, самые 
последние сообщения относятся к субпопуляции. Степень, в которой можно определить наиболее важную часть 
дозы и определяется достижением ранее существовавшего воздействия на щитовидную железу и образующую ее 
часть. Существует интерпретация единого вида и первого концептуального лица Совета, эффект обструктивной 
эффективности сыворотки включен во весь спектр Вселенной, который формирует форму лица мира. Идея 
словесной истории, знания, культуры нарушенной этничности есть некая этничность тела этничности, которая 

испытывает менталитет мирового господства. 
Следует отметить, что ментальная специфика обнаруживается не только во фразеологическом составе 

национального языка-понятийная сфера научного знания также является показателем своеобразия национального 
менталитета. Сравнительный анализ ключевых категорий и понятий русской и английской социологической 
литературы показывает, что для казахского сознания характерно явное преобладание духовных ценностей 
("духовная жизнь": 51% соответствующих категорий в русском и 11% в английском менталитете;" духовное": 47 % – 

18 соответственно%;" духовный мир": 24% - 1%;" духовные ценности": 27 – 2 %). В казахстанском менталитете 
преобладает гуманитарная направленность, о чем свидетельствует преобладание понятийной сферы, решающей 
"личностные" проблемы (455-195). Более ярко выражены проблемы "творчества" (142-42), "искусства "(158-107)," 
художественной культуры "(59-6)," эстетического идеала "(14-0)," эстетических ценностей " (17-9). 
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Язык (1)" проявляющий творческое многообразие познавательной деятельности человека "(2)"бесконечное 

разнообразие условий достижения человеком знаний о мире - природных свойствах народа, его общественном 

образе, истории, опыте" -все это отражает глубокие исторические корни и менталитет в видоизмененном виде, 

обретение символической интерпретации. Таким образом, русские идиомы для предсказания бобов-выращивание 

беспочвенных прогнозов и бобов-ведение пустых разговоров, замедление дела, затягивание пустяков возникли на 

основе дохристианского культурного концепта "судьба" (способность предсказывать судьбу была с помощью бобов, 

размещение их в разветвленном платке выражало определенный смысл). 

Культура формирует и обусловлена языком и творческим мышлением, "привязана" к определенному месту, 

времени, событию и общему опыту. Поэтому язык культуры - это ее "ведущий пояс", "Пятый элемент", стихия, ее 

естественная среда обитания, символический способ организации. Мир языка ценностей - это культурная форма 

культурного познания со структурой ценностно-смысловых отношений и тем, как она работает в духовной практике 

людей. Сознание как вербальная форма социальной практики выступает в качестве когнитивной основы культуры, 

ее смысловых компонентов. В связи с этим мнение высказывается в работах А. А. Пелипенко и др. Г. Яковенко 

наполняется особым содержанием: семантическим пространством культуры и сознанием человека, границами 

выразительных возможностей его символических систем, в первую очередь лингвосемиотических. 

Таким образом, когнитивной основой менталитета народа служит структурированная совокупность знаний и 

представлений, принадлежащих в той или иной степени всем членам этноязыковой общности. Следовательно, 

ментальность можно охарактеризовать как синергетическое восприятие мира через призму взаимодействия языка, 

сознания и культуры [6]. 

В самом коротком высказывании синергетика взаимодействие этих категорий происходит в следующих 

функциях. Культурой как семиотическим этническим сознанием можно назвать всех тех, кто входит в 

этнокультурное пространство. Это источник формирования характера, основной способ передачи человеческих 

знаний (наряду с наследственными формами и личной памятью). Поэтому изучение языка позволяет увидеть мир в 

этноязыковом сознании, сформированном для соответствующей культуры (Н. В.Уфимцева). Это возможно потому, 

что собственно этнолингвистическое сознание представляет собой инвариантную картину мира, характерную для 

данного этноса, непосредственно закодированную в языковых значениях (Е. Ф. Тарасов). Являясь "живой клеткой" 

этнического языкового сознания, язык, знак сопровождает скрытую энергию (потенциальную модель) культурного 

поведения, а система смыслов отражает саму этнокультурную систему. 

Заключение. Благодаря систематическому лингвистическому значению возможно узнать легенду о мире 

определенной этнокультурной общности, которая является основой ее менталитета. В этом смысле 

лингвокультурология является способом выражения этнической ментальности как уникального проявления мира в 

конкретных хронотопических условиях существования художественного творчества определенного народа. 

Основой любой культурной системы является национально-культурная ментальность. Она определяет 

специфику ее ценностно-нормативной основы, основы солидарности и консолидации субъектов культуры в единую 

общность "мы", критерии формирования личностной идентичности. Ментальность фиксирует устойчивые 

доминанты культуры, модели и стереотипы восприятия мира, характер и эмоциональную напряженность оппозиции 

"мы-они". Деформация ментальной основы может привести к глобальному кризису идентичности. На формирование 

национально-культурного менталитета оказывают влияние природная среда этнокультурной общности, религия, 

гуманитарная культура, история, значимые для национальной жизни события, которые формируют историческую 

память и "духовный генофонд" нации. Однако ментальность не только отражает, но и создает культурную 

реальность, воспроизводит ценностно-нормативную модель культуры, является ее источником и причиной. Она 

создает и сохраняет" антропологическую модель", характерную для национальной культуры на протяжении 

длительного исторического периода. Поле ментальности формирует образ национального "я", самосознание 

человека. Специфику национально-культурного менталитета наиболее продуктивно можно выделить в 

лингвокультурологической методологии, в основе которой лежит антропоцентрическая парадигма понимания языка 

и культуры. 

Предметом лингвокультурологических дисциплин является национальная языковая картина мира, которая 

является носителем информации о природе национального образа и национального менталитета. Центральной 

категорией лингвокультурологии, изучающей способы языкового выражения национально-культурной 

ментальности, является лингвокультурный концепт. В данном исследовании мы придерживаемся определения 

термина как сложной ментальной вербализованной единицы, связанной с определенным типом мышления и 

включенной в контекст культуры. 

Лингвокультурологический подход акцентирует внимание на онтологическом состоянии имени концепта и 

выделяет его понятийный, образный и ценностный компоненты в структуре концепта. Менталитет людей, их 

мировоззрение и поведение определяются особенностями языка, на котором они говорят. Таким образом, 

лингвокультурология не только изучает языковое пространство культуры, но и реконструирует когнитивную 

картину мира, формирующую понятийную сферу человека. Концепты, составляющие основу менталитета, 

выступают как своеобразные смысловые и ценностные "ячейки культуры", существующие в форме национального 

языка в виде понятий, ассоциаций, стереотипов, установок, переживаний и участвуют в формировании ценностной 

"картины мира". 
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Основные понятия разных культурных менталитетов могут во многом совпадать, но в то же время они 
понимаются и интерпретируются совершенно по-разному. Изучение фразеологии как формы материализации 
национального видения мира и выражения ментальных знаков в рамках лингвокультурологического метода 
предполагает синтез формально-логического описания и образно-символической интерпретации языковых фактов. В 
языке фиксируются и фразеологизируются ключевые аспекты культурной системы, связанные с национально-
культурной мифологией и ключевыми символами, нормами и стереотипами восприятия человека и мира. 
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ЯКУТ АНТРОПОНИМДЕРІНІҢ ЭТНОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа 
Мақаланың мақсаты – Сібірдегі түркі тілдес халықтың бірі саха есімдерінің мaзмұнын aшу, ұлттың мәдени 

болмысы мен лингвомәдени ерекшеліктерін көрсету, онимдерді тақырыптық-семантикалық жағынан, 
aнтропонимдердің жасалу жолдарын мен құрамын, өзара байланысын aнықтaу міндеті қойылды. Сахалардың тілі 
мен діні, салт-дәстүрі, адам есімдері, жер-су аттары, тұрмыс-тіршілігі геосаясатқа байланысты өзгеруі мақалада 
мысалдармен беріледі. Сахалардың басқа халықтар сияқты, антропонимдері ұлттық өзіндік ерекшелікке ие. Сахалар 
көрші халықтардың мәдениеті ықпалымен қалыптасып, дамыған. Сахалар тарихта қандай жағдайды бастан өткерсе 
де, ежелгі ат қою дәстүрлерін сақтап қалған. Зерттеушілер сахалардың антропонимиялық хронологиясын 
синхрондық тұрғыдан зерттей келе, христиандыққа өткенге дейінгі (ХІ-XVII ғ.), Кеңес кезеңі (XVIII ғ. – 1917 жылға 
дейінгі кезең) және 1917 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін кезең деп үшке бөліп қарастырады.  

Түйін  сөздер : антропонимдер, ономастика, сахалар, кірме есімдер, ұлттық атау, этимология 
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ETHNOCULTURAL PECULIARITIES OF YAKUTANTHROPONYMS 

 
Abstract 

The purpose of the article is to reveal the content of Sakha names of one of the Turkic-speaking peoples of Siberia, to 
show the cultural nature and linguocultural characteristics of the nation, to determine thematic and semantic onyms, methods 
and structure of anthroponyms, and their relationship. The language and religion, customs, names of people, place names, the 
way of life of the Sakha have changed due to geopolitics.AnthroponymsSakha, like other peoples, have a national identity. 
Anthroponymswere formed and developed under the influence of the culture of neighboring peoples. The Yakuts have 
preserved the ancient tradition of naming, no matter what happens in history. Researchers studying synchronously, the 
anthroponymic chronology of the Yakuts, are divided into three periods, that is, before Christianity (XI-XVII centuries), the 
Soviet period (XVIII century - the period before 1917) and the modern period from 1917.  

Keywords: anthroponyms, onomastics, Yakuts, borrowed names, national name, etymology 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИЯКУТСКИХ АНТРОПОНИМОВ 

 

Аннотация 

Цель статьи – раскрыть содержание антропонимов якутов одного из тюркоязычных народов Сибири, показать 

культурную природу и лингвокультурные особенности нации, определить тематические и семантические онимы, 

способы и структуру антропонимов, их взаимосвязь. Язык и религия, обычаи, имена людей, топонимы, образ жизни 

сахаизменились из-за геополитики. Антропонимы саха, как и другие народы, имеют национальную особенность. 

Антропонимы формировались и развивались под влиянием культуры соседних народов. Якуты сохранили древнюю 

традицию имя наречения, что бы ни происходило в истории. Исследователи изучая синхронно, антропонимическую 

хронологию якутов, разделяют на три периода, то есть до христианства (XI-XVII века), Советский период (XVIII век 

- период до 1917 года) и современный период с 1917 года.  

Ключевые слова: антропонимы, ономастика, якуты, заимствованные имена, народные имена, этимология 

 

Кіріспе. Түркі тілдерінің бір бұтағы сaxaлaр – тілі мен этникaлық тегі жaғынaн өзіндік ерекшелігі бaр хaлық. 

Якутия, Крaснояр өлкесінің Тaймыр, Эвенк aудaндaрындa, сондaй-aқ Мaгaдaн, Сaхaлин және Aмур облыстaрындa 

тұрaды. Жерінің шaлғaйлығы, қaтынaс жолдaрының қиындығы бұл елді өзгелерден бөліп тaстaғaндaй. Әсіресе, 

XVIII ғaсырдың соңы мен XIX ғaсырдың бaсындa сaxaлaрдың жaппaй шоқындырылуы, aты-жөндерінің орысшa 

жaзылуы, елдің дaғдысынa xристиaн сaлттaрының ене бaстaуы олaрды түркі, тіпті мұсылмaн әлемінен aлыстaтып 

жібергендей болды. Оның үстіне сaxaлaрдың ғaсырлaр бойы моңғол, бурят, эвенкі, чукчa, юкaгир секілді 

xaлықтaрмен aрaлaс-құрaлaс өмір кешкендігі сөздік құрaмының өзгеруіне өзіндік әсері болды. 

Сахалар түркі антропонимиясы тарих көшінде тарихи-мәдени факторлардың әсеріне көп ұшыраса да көне 

түркілік ат қою дәстүрін сақтап қалды. Түркі хaлықтaрының мәдениеті, бүгінгі ұстaнып отырғaн сaлт-дәстүрі, әдет-

ғұрпы, бaй тaрихы, ат қою дәстүрі – ұрпaқтaн ұрпaққa беріліп келе жaтқaн асыл мұрa, қaзынa. Ата-бабадан әулетке 

мұра болып ауысып, рудан-руға, ұрпақтан-ұрпаққа жеткен мәдени дәстүрдің бірі – ат қою. Саха антропонимдері 

ұлттық бірегейлік сипатқа ие, ал кейбір атаулар мәдени-тарихи тілдің антропонимдер жүйесінің дамуына әсер ететін 

маңызды фактор. Саха антропонимиясы құрамында түркілік, діни, әдеби, кірме аттар көп кездеседі.  

Түркілердің пұтқа табынушылығы түркілердің антропонимдік жүйесінің әрі қарай дамуына негіз болған 

көзқарастардың екі түрі – тотемизм және анимизм басты орынды алады. Дәстүрлі түркі мәдениетінде бірінші 

баланың есіміне ерекше мән берген, символдық мағынаға ие болды.  

Академик А.Н.Самойлович ХХ ғасырдың бас кезінде-ақ антропонимдердің этномәдени аспектісіне ерекше мән 

берді. Ғалым алдағы уақытта не жасау керектігін айтып кетті: «чтобы исследователи разных тюркских народов 

обратили особое внимание на личные имена, о том, что следовало бы составлять полные алфавитные списки 

личных имен, как мужских, так и женских, по отдельным народам и племенам с подробными указаниями, в каких 

случаях, в какую историческую эпоху, кому и почему давалось то или иное имя, что в последствии позволило бы 

произвести весьма интересные в культурно-историческом отношении сравнительное исследование личных имен 

всех тюркоязычных народов»  

Әдістеме. Жаһандану дәуірінде түркі тілдерін сақтау мен дамыту өзекті мәселеге айналып отыр. Себебі қазіргі 

заманның үрдісі ағылшын тілін меңгертуге ұмтылуда. Түркі әлемі: түркілік мәдениет, түркілік дүниетаным, түркілік 

философия т.б. әлемдік түркітанушылық ой-түйінін зерделеп, түркі халықтарының ұлттық дүниетанымына негіздей 

отырып, өзіндік ерекшеліктері мен ортақ ұқсастықтарын ұғыну, әлемдік кеңістікте түркі тілдерінің 

қазіргіжетістіктерін салыстырып зерттеу [1, 4]. 

Саха антропонимдерінің даму кезеңдерін анықтау үшін сипаттамалы, ономастикалық, ареалдық әдістер 

қолданылды. 

Мақалада тақырыптың өзектілігі, мақсатына байланысты көптеген зерттеу әдістері қолданылды.  

Біріншіден, салыстырмалы-салғастырмалы, яғни тілдік материалды басқа тілдермен салыстыру арқылы зерттеу. 

Алғаш рет бұл әдісті түркі тілдерін зерттеуде Махмұд Қашқари (XI ғ.), Орал-Алтай теориясының негізін қалаушы 

Ф.И.Страленберг (XVIII) қолданған. Қазіргі ғылымда салыстырмалы-тарихи әдістердің өкілдері В.В.Радлов, Н. Ф. 

Катанов, В.Д.Бондалетов, H.A.Баскаков, A.B.Суперанская, Н.В.Подольская, Г.Ф.Саттаров, Н.К.Фролов, 

А.Г.Шайхулов және т.б. ғалымдарды атай аламыз. 

Екіншіден, этимологиялық әдіс қолданылды. Бұл әдіс антропонимдерді дамытудың ретроспективті ғана емес, 

сонымен қатар әрі дамыту перспективасын ашуға мүмкіндік берді.  

Үшіншіден, антропонимикалық ерекшеліктердің аймақтық бөлінуін сипаттайтын ареалдық, мысалы, Сібірдегі 

түркітектес халықтардың арасында олардың ат қою тәсілдері есепке алынды.  
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ХХ ғасырдың басында өмір сүрген түрколог А.Н.Самойлович ондаған жылдар бойы түркі антропонимиясын 
зерттеумен айналысты, келешекте нені жасау керектігін жазып қалдырды: "Адам есімдерінің толық алфавиттік 
тізімін құру керек. Ол есім қандай жағдайда, тарихи дәуірде, қалай қойылғанын анықталса, кейін бүкіл түркі 
халықтарының адам есімдерін салыстырмалы тұрғыдан зерттеу мүмкіндігі болар еді» [2, 275]. 

Талқылау. Саха антропонимиясының зерттелуі. Түркі антропонимиясын зерттеу В.А. Гордлевский, А.И. 
Самойлович, Г.Ф. Благова, В.Я. Бутанаев (хакас), Э.А. Бегматов, Ш. Жапаров (қырғыз), Т.Х. Кусимова, 
В.А.Никонов, А.Г.Шайхулов (башқұрт), А.Г. Гафуров (араб және түрік), Т. Жанұзақов (қазақ), Ш.Жапаров (қырғыз), 
Г.В.Косточакова (шор), Т. Х. Қусимова (башқұрт], В.У.Махпиров (көне түркі), З.М. Раемгужина (башқұрт), В.И. 
Рассадин (тофалар), Г.Ф. Саттаров (өзбек), Н.Д. Сувандии (тыва), А.Т.Тыбыкова (алтай) т.б. көптеген ғалымдар зор 
үлестерін қосты. Түркия ғалымдарынан антропонимдер туралыСузан Ұлыоғлу, Суер Экер, Үлкү Челик,Бүлент Гүл 

т.б. түркологтардың көптеген зерттеу еңбектері, мақалалары бар.  
Якут антропонимиясына О.Н.Бетлингк, Е.К. Пекарский, С.В.Ястремский, Л.А.Афанасьев, С.И.Жирковa, 

Иванов-Багдарыын Сюлбэ, В.Д.Монастырев, Н.Б.Сюлбэуола, Г.П.Башарин, Ф.Г.Сафронов, Н.Г.Самсонов, 
Н.И.Филиппова, Е.И.Убрятовa, Н.Е.Петров, К.Ф.Гриценко, A.И.Рудных т.б. ғалымдар елеулі үлес қосты.  

Осы қарқынды жұмыстардың нәтижесінде Якут антропонимиясы біртіндеп Якут тіл білімінен бөлінеді.Сахалар 
мен орыс ұлты арасында мәдени, экономикалық және саяси байланыс нәтижесінде рухани байланыстар қарқынды 

дамыды. Екі ұлт арасында кісі есімдерін алмасу байқалды, ортақ кісі есімдері пайда болды.  
Саха антропонимдерінің ерекшелігі. Сахаларда өткен ғасырда 30- 40-жылдар арасында: Роберт, Флора, 

Валериан, Клара, София, Тамара, Алик, Радик, Рудик есімдері танымал болды [3, 20]. 
Профессор Д.А.Функ – Батыс Сібір, Қиыр Шығыс халықтарының тарихын, этнографиясын зерттеген ғалым. Ол 

«Саян-Алтайдағы түркітілдес халықтардың Кеңес кезеңіне дейінгі және христианға дейінгі антропонимиялық 
жүйесінің екі түрлі моделі: күнделікті және эпикалық (бақсылық) мәтіндердегі кейіпкерлердің аттары» деп 

қарастырады [4]. 
Бұрын түркі және монғол көшпелі халықтары сияқты якуттар тәңірлік дінді ұстанған,. Айталина, Кюн (күн), 

Нарияна (нәзік), Ийдана (Ай), Күн Тойон, Күн Күбэй Хотун, Күн Таймарыын Хотун, Күн Дьирибинэ бухатыыр 
[5,15]. 

А.В. Суперанская адам есімінің де сәнге айналатынын айтады: «поскольку имя – это предмет духовной 
культуры, мода на имена приближается к модам на литературные произведения или картины, созданные в 

определенном стиле, и коренным образом отличается от моды на платья или тросты» [6, 42]. 
Өткен ғасырдың 30-жылдары Батыс Еуропа есімдері сәнге ене бастады: Джульетта, Гемма, Роуз, Аида. Бұл 

есімдерді сахалар да балаларына қоя бастады.  
Иван есімі орыс халқында және Сібірдегі түркі халықтары арасына кең тараған. Орыс халқында Иван түрліше 

аталады: Иван – дурак, Иван – богатырь, Иван – королович, Иван – мужичий сын, Иван – купеческий сын, Иван – 
крестьянский сын, Иван-царевич, Иванушка, Ванюшка, Ваня, Васинька т.б. Жалпы жұртқа Иван – орыс сөзі болып 

көрінгенімен, түп негізі – көне еврей тіліндегі Иохаанн құдайдың сыйы, Иоанн дегеннің өзгерген нұсқасы.  
В.И.Дальдің сөздігінде «Иван –бүкіл Азия, Түркі жұртында Дунайдан Кубаньға, Оралдан Амурға дейінгі 

аралықта ‘орыс’деген ұғымды білдіреді» деп көрсетілген [7, 288]. 
Иван аты Европаға да кең тараған: Иоганн (неміс), Жан (француз), Джон (ағылшын), Юхан (фин), Ян (поляк), 

Иванэ (грузин). Бір қызығы, аталған елдің көбінде Иван аңқау, аңғырт, аңғал, әзілкеш ұлттық бейне ретінде 
қабылданған. Орыс халқының Иваны да –алаңғасар, аңқау, ақымақ, әпенді кейіпкері болғанымен, сүйікті ұлттық 

бейнесі болып саналады. «Иван-дурак волшебно-фантастической сказки вовсе не дурак в прямом смысле этого 
слова, а искусно замаскированной идеальный герой» [8, 114]. 

Кеңес Одағы кезінде 15 одақтас мемлекет өмір сүрді. Қазан төңкерісінен кейін саха отбасыларында орыстар 
сияқты ат қою үрдісі басталды. Бұл тек ғана сахаларға ғана емес, сол кездегі ССРО құрамындағы барлық елдерде 
жаппай үрдіске айналды. Көптеген сахалық әйелдер есімдерін Тамара, Мария, Надежда, Пелагия, Екатерина, 
Анастасия, Елизавета, Лидия, Диана, Светлана, Юлия т.б. деп атай бастады. 

Қазақ ономастикалық мектебінің негізін қалаушы, профессор Телғожа Жанұзақұлының еңбектерінде бұл жан-
жақты сипатталды. Мысалы Артельбек, Совет, Колхозбек есімінің ХХ ғ. 30- жылдары пайда болғанын айтады 
[9,218]. 

Кеңес дәуірінде кірме антропонимдер кеңінен қолданыла бастады. ХХ ғасырдың басында Владимир Ильич 
Ленин аты-жөнін қысқартудан Виль, батырлардың есімдері / Блюхер, саяси аттардан Коммунар, Маркс, Марат, 
Рафаэль, Роза, Сара, Клариса сияқты есімдер танымал болды. Егер отбасында ұл мен қыз дүниеге келсе, оларға 

«Рево» (ұл) + «Люсия» (қыз) деген ат берілді, «революция» деген сөзден шыққан.  
Мысалы Владик деген есімді Былaaдьык деп атайды. Бұл Владислав немесе Владимир атынан қысқартылған 

нұсқа, яғни «даңққа ие болу» және «әлемге иелік ету» дегенді білдіреді. 
Христиан дінінің енгізілуімен, орыс халқымен әлеуметтік, экономикалық және мәдени байланыстар орнатыла 

бастады, сөйтіп орыс есімдері якуттардың өміріне біртіндеп ене бастады, оларды дінбасылар басшылыққа алды. 
Шомылдыру рәсімінен кейін сахаларға лақап аттар берілді, кейін олар ажырамастай өз тіліне бейімдеп алды.  

Бұл таңқаларлық жайт емес, өйткені якуттар православиені қабылдады. Нәтижесінде дәстүрлі көнетүркілік 
аттар айтарлықтай фонетикалық өзгеріске ұшырады және де басқаша дыбысталып айтылды. Якуттар өз 
отбасыларында лақап аттар қолданады, ал орыс есімдерін төлқұжат үшін қабылдады. Мәселен, Евдокия – 
Огдооччүйа, Елена – Олооно, Анна – Ааныс, Ирина – Өрүүнэ, Акулина – Өкүлүүнэ т.б. 
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Ер есімдері: Былaaдьык – Влaдик, Уйбaaн – Ивaн, Лэгэнтэй – Иннокентий, Дьөгүөр – Егор, Охонооһой – 

Aфaнaсий, Киргиэлей – Григорий, Сүөдэр – Федор, Бүөтүр – Петр, Былaтыaн – Плaтон, Бaйбaл – Пaвел, Мэхээлэ – 

Михaил, Мaппыaй – Мaтвей, Дьaaкып – Яков, Хaбырыыллa – Гaвриил, Хaбырыыс – Гaврил, Микиитэ – Никитa, 

Aрaмaaн – Ромaн, Миитэрэй – Дмитрий (5, 2018)  

Әйел есімдері: Мaaрыйa – Мaрия, Бaлaaҕыйa – Пелaгея, Боккуойa – Прaсковья, Өлөөнө – Еленa, Огдооччүйa – 

Евдокия, Aaныс – Aннa, Мотуруонa – Мaтренa, Сүокүччэ – Феклa, Өкүлүүнэ – Aкулинa, Өрүүнэ – Иринa т.б 

Тағы бір ерекшелік якут / саха ұлт атымен аталатын әйел есімі кездеседі: Сахаайа / Сахая (якут қызы).  

Көне саха аттары тек олонхо мәтіндерінде, ертегілерде, тарихи аңыздарда сақталған. Егор Револьевич Николаев 

«Отражение национальной картины мира в якутских личных " еңбегінде 1804 түрлі санаттағы антропонимдерді: 930 

ер лақап аттар, 64 әйел лақап аттар, 114 орысша есімдер, 33 әйел, 309 - құдай рухтар, 417 – ертегі персонаждары, 70 

лақап аттарды тізіп шықты [5]. 

Сахаларда этнонимдермен (ұлт атаулары) аталатын есімдер де кездеседі: Сахаайа / Сахая (якут қызы), Нууча 

(орыс), Брааскай (бурят), Бароон – барон,  

Адамның сыртқы ерекшелігіне байланысты якуттар төмендегі есімдер қояды: Aччыгый – кішкентaй, Уhун – 

ұзын, Бекчен – бүкір,Кинтэй – тәкаппар, Куттагас – қорқақ, Кюстээх – мықты, Мэник – ерке, Болторхой – дөңгелек 

жүзді, Толлуман – өжет [10].  

Сахаларда қоғамға сай жаңа есімдер пайда болды, бірақ сахалық төл есімдерінен бас тартқан жоқ, көне түркілік 

есімдерін әлі күнге дейін жарыстыра қолданып жүр.  

Сахаларда 2012 жылы төлқұжaттa әке аты зaңды түрде қaбылдaнды: уолa – ұл (вич), кыыһa – қызы (-внa). 

Мысaлы: Aлaмпa Уйбaaн уолa – Aлампа Ивaнович. Адам аттары көбінесе халықтың ландшафтық-географиялық 

білімін көрсетеді. Олар қай жерді мекендесе де, бейтаныс басқа бір аймақта тұрса да, сол тарихи, географиялық 

атауды антропоним ретінде сақтап, ат қоя береді. Мәселен Шелебі / Челябинск атауы Сібірде қала атауы, ал 

Түркияда адам есімі.  

Нәтиже. 

1. Сахаларда моңғол, иран, парсы тілінен енген кірме есімдер бар; 

2. Қазіргі заманғы еуропалық есімдер де көптеп кездеседі;  

3. Сaxaлaрдың жaппaй шоқындырылуы, aты-жөндерінің орысшa жaзылуына әсер етті; 

4. Сахаларда олонхо эпосынан көптеген аттарды есім ретінде қояды; 

5. Сахалар антропонимиясында пратүркілік моделді сақтап қалған. 

Қорытынды. Сібір халқы өміріндегі болып жатқан әлеуметгік-саяси, ғылыми, техникалық, экономикалық 

және мәдениет саласындағы ірі де күрделі өзгерістер саха антропонимдерінің де дамуына қатты әсер етгі. Саха 

антропонимдері тек ғана ана тіліндегі сөз байлығынан емес, басқа тілден қабылданған есімдер есебінен де толығып, 

молайғаны зерттеу барысында байқалды. Қазіргі түркі тілдеріндегі адам есімдері түркі халықтарының мәдени-

тарихи өткенін көрсетеді, оның әлемге деген дәстүрлі көзқарасымен байланысты, екіншісі – басқа лингвомәдениет 

өкілдерімен өзара мәдени алмасу нәтижесінен пайда болды.  

 Қорыта келгенде, бұл мақалада саха есімдерінің шығу тарихы, ат қою дәстүрі, олардың жасалу заңдылықтары, 

мән-мағынасы, жергілікті халық тіліндегі айтылу түрлері, өмірдегі қолданысы сипатталып, жан-жақты баяндалды.  
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ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК МАРКЕР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАНҒЫРУ» 

 

Аннотация 

Одними из важных национальных идентификационных показателей являются собственные имена, в первую 

очередь, именования людей (личные имена, фамилии) и географические названия (топонимы). В настоящее время 

появляются новые тенденции и направления в изучении онимов. В условиях межкультурной коммуникации, в 

условиях функционирования разных языков на территории полиязычного Казахстана онимы претерпели ряд 

семантических и структурных изменений. Настоящая статья посвящена проявлению результатов глобализации и 

национальной идентичности в современном архитектурном явлении – жилых комплексов города Алматы. В статье 

акцентировано внимание на ономастическую идентичность, реализуемую благодаря названиям современных 

жилищных комплексов (ойкодомонимов), которые содержат ценную и богатую этнолингвистическую и 

историческую информацию, отраженную в языковом сознании народа. По этой причине, ойкодомонимы 

квалифицированы как названия, составляющие одну из зон активной межкультурной интеграции, которые, 

выполняя функцию ономастической идентичности, способны быть проводниками национальной идентичности. В 

результате аналитического обзора выявлена и обоснована необходимость особого внимания к ойокодомонимам как 

номинативным единицам, способствующих возрождению и сохранению национальной идентичности в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру: сохранить и приумножить».  

Ключевые слова: ономастика, семантика, лексикология, нация, идентичность, национальная идентичность, 

урбанонимы, ойкодомонимы, межкультурная коммуникация, глобализация 
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ONOMASTIC IDENTITY AS A MARKER OF NATIONAL IDENTITY PRESERVATION IN THE 

FRAMEWORK OF THE PROGRAM «RUKHANI ZHANGYRU» 

 

Аbstract 

One of the most important national identification indicators is proper names, first of all, names of people (personal 

names, surnames) and geographical names (toponyms). Currently, there are new trends and directions in the study of onyms. 

In the context of cross-cultural communication, in the context of the functioning of different languages on the territory of 

multilingual Kazakhstan, onyms have undergone a number of semantic and structural changes. This article is devoted to the 

manifestation of the results of globalization and national identity in the modern architectural phenomenon – residential 

complexes of the city of Almaty. The article focuses on the onomastic identity realized through the names of modern housing 

complexes (oikodomonyms), which contain valuable and rich ethnolinguistic and historical information reflected in the 

language consciousness of the people. For this reason, oikodomonyms are qualified as names that make up one of the zones of 

active intercultural integration, which, performing the function of onomastic identity, can be conductors of national identity. 

As a result of the analytical review, the need for special attention to oikodomonyms as nominative units that contribute to the 

revival and preservation of national identity within the framework of the program "Rukhani zhangyru: preserve and increase" 

is identified and justified. 

Key words: onomastics, semantics, lexicology, nation, identity, national identity, urbanonyms, oikodomonyms, 

intercultural communication, globalization 
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ОНОМАСТИКАЛЫҚ БІРЕГЕЙЛІК – ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ БЕЛГІСІ  

«РУХАНИ ЖАНҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 

 

Аңдатпа 

Маңызды ұлттық сәйкестендіру көрсеткіштерінің бірі-дұрыс атаулар, ең алдымен, адамдардың атаулары (жеке 

есімдер, фамилиялар) және географиялық атаулар (топонимдер). Қазіргі уақытта онимдерді зерттеуде жаңа 

тенденциялар мен бағыттар бар. Мәдениетаралық коммуникация жағдайында, көптілді Қазақстан аумағында әртүрлі 

тілдердің қолданылуы жағдайында онимдер бірқатар семантикалық және құрылымдық өзгерістерге ұшырады. Осы 

мақала қазіргі заманғы сәулет құбылысы – Алматы қаласының тұрғын үй кешендеріндегі жаһандану және ұлттық 

бірегейлік нәтижелерінің көрінісіне арналған. Мақалада халықтың тілдік санасында көрініс табатын құнды және бай 

этнолингвистикалық және тарихи ақпаратты қамтитын қазіргі заманғы тұрғын үй кешендерінің (ойкодомонимдер) 

атауларының арқасында жүзеге асырылатын ономастикалық сәйкестілікке баса назар аударылған. Осы себепті, 

ойкодомонимдер ономастикалық бірегейлік функциясын орындай отырып, ұлттық сәйкестіліктің бағыттаушысы 

бола алатын белсенді мәдениаралық интеграция аймақтарының бірін құрайтын атаулар ретінде анықталған. 

Талдамалық шолу нәтижесінде "Рухани жаңғыру: сақтау және көбейту"бағдарламасын іске асыру шеңберінде 

Ұлттық бірегейлікті жаңғыртуға және сақтауға ықпал ететін номинативті бірліктер ретінде ойокодомонимдерге 

ерекше назар аудару қажеттігі анықталды және негізделді. 

Түйін сөздер: ономастика, семантика, лексикология, ұлт, бірегейлік, ұлттық бірегейлік, урбанонимдер, 

ойкодомонимдер, мәдениетаралық коммуникация, жаһандану 

 
Введение. Программа «Рухани жаңғыру» была разработана на основе положений статьи Главы государства 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (12 апреля 2017 года). В Программе обозначена 

основная цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, 

войти в 30 развитых государств мира. Программа предусматривает несколько проектов, направленных на 

достижение этих целей.  

Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом 

всех современных рисков и вызовов глобализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире. 

Таким образом, одна из основных ее целей – сохранение национальной идентичности и популяризация 

(приумножение) культа знания и открытость сознания граждан современного Казахстана, то есть «Рухани жаңғыру – 

сохранить и приумножить». Эта программа является сигналом каждому современному казахстанцу, вовлеченному 

во всемирный процесс глобализации к тому, чтобы задуматься о сохранении национальной идентичности, и только 

сохранив национальную идентичность мы сможем приумножить, повысить, популяризовать роль Казахстана во 

всем мире, тем самым реализуем еще одну цель программы «Рухани жанғыру» – войти в 30 развитых государств 

мира.  

Методика. Поднимая вопрос о национальной идентичности в современном Казахстане, логичным является 

обращение к понятию «нация» для определения собственно «национальной идентичности». В вопросах 

национальной идентичности единых трактовок не существует, как и не существует однозначного определения самой 

категорий «нация». Наиболее разработанными подходами в изучении национальности являются 

примордиалистский, инструменталистский и конструктивистский. Согласно первому, самому раннему подходу, 

национальная идентичность проистекает из естественной связи индивида со своей культурой и соответствующей 

социальной группой, то есть она является реально существующей, объективной, изначальной как кровно-

родственной, так и социальной данностью, неким органичным образованием, не нацеленным на получение каких-

либо выгод [8,20]. Действительно, нельзя понять жизнь нации, ее поступки и действия, если не учитывать ее 

историю, культуру, язык, традиции, «месторазвитие» и другие особенности. 

Понятие идентичности является сложным и многоплановым понятием, исследованию которого посвящено 

множество современных исследований в различных отраслях науки (социологический, философскиц, исторический, 

политический, культурологический и т.д.). Американские ученые Джудит Н. Мартин и Томас К. Накаяма, 

занимающиеся вопросами межкультурной коммуникации, выделяют следующие виды и определения идентичности: 

1) социопсихологический, это идентичность как собственное «я» в отношении к групповой принадлежности;  

2) коммуникативный, это идентичность как собственное «я» в отношении к коммуникации с другими 

индивидами; 

3) критический, это идентичность в историческом, экономическом, политическом и дискурсном контекстах.  

По мнению Томаса К. Накаяма и Джудит Н. Мартин, «идентичность – это концепция того, кто мы есть. 

Характеристики идентичности могут пониматься по-разному в зависимости от точек зрения людей. <…> 

Социально-психологическая перспектива подчеркивает, что идентичность создается частично самим собой и 

частично в связи с членством в группе. Перспектива общения подчеркивает, что идентичности создаются не только 
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самими собой, но совместно создаются через общение с другими. <…> Критическая точка зрения – это попытка 

понять формирование идентичности в контексте истории, экономики, политики и дискурса» [6, 111]. Следовательно, 

идентичность личности создается языком, культурой и обществом.  

Г.Ф. Ковалева отмечает: «Идентичность в широком смысле может выражаться разнопланово и не 

единообразно. Можно говорить об идентичности личности, этнической идентичности, но можно рассматривать и 

идентичность временную, пространственную, морально-этническую и т.д.» [1, 100]. 

Современный мир находится в процессе неизбежной глобализации, в ходе которой человеческий мир стал 

представлять единое пространство. Проблема идентичности, несмотря на то что этот термин появился сравнительно 

недавно, всегда стояла перед человечеством на протяжении всей истории его развития. Особую актуальность эта 

проблема приобрела для стран постсоветского пространства, до распада Советского Союза вопрос национальной 

идентичности для каждой из этих стран 'как бы' не был существенен, был нивелирован, но как оказалось, этот вопрос 

важен был для того, чтобы суметь сохранить идентичность в результате интеграции 15 республик. После распада 

СССР все постсоветское пространство, вовлеченное во всемирный процесс глобализации, было обеспокоено 

устранением кризиса национальной идентичности. Это не случайно, поскольку национальная идентичность, как 

известно, проявляется в организации быта, истории и языке народа.  

Понятие идентичности можно экстраполировать и на категорию имен собственных. По нашему мнению, «имя 

символизирует идентичность индивида, то есть человек заявляет о своей идентичности с помощью имени. Имя часто 

отражает личные качества и характер человека, вызывает определенные образы. Ассоциируется с его носителем. 

Название дает возможность: 

 подтвердить существование человека и понять обязанности этого человека; 

 дифференцировать человека, следовательно, общество сможет выделить его и иметь дело с индивидом, с его 

потребностями и чувствами, что отличает его от других людей; 

 с помощью имени человек становится частью истории сообщества, и благодаря имени его деятельность будет 

существовать отдельно от деятельности других» [2, 54]. 

С целью проверки нашей гипотезы о том, являются ли маркерами национальной идентичности имена 

собственные, в ходе исследования были использованы прием сплошной выборки, метод языковой атрибуции, 

лексико-семантический и структурный анализ, прием количественных подсчетов. 

Результаты. Анализ понятия «национальная идентичность» дает возможность констатировать, что одними из 

значимых национальных идентификационных показателей, даже при тотолитарных режимах, оставались 

антропонимы (личные имена, фамилии, прозвища людей) и топонимы (географические названия). 

В качестве объекта исследования нами выделена ономастическая, в частности, пространственная идентичность, 

реализуемая через топонимы, которые содержат наиболее ценную и богатую этнолингвистическую и историческую 

информацию. В число топонимов включаются урбанонимы. Согласно Н.В. Подольской, «урбаноним – вид 

топонима; собственное имя любого внутригородского объекта, в т.ч. агороним (название площади), годоним, 

хороним городской (название района, микрорайона, квартала), экклезионим (название храма, монастыря, часовни и 

под.), ойкодомоним (имя собственное здания)» [3, 139]. К названиям внутригородских объектов также относятся 

«названия мостов, вокзалов, станций метро, кладбищ, парков, городских садов» [7, 8], «памятников, фонтанов, 

остановок общественного транспорта» [4, 290]. Таким образом, объектное поле урбанонимов может расширяться в 

зависимости от появления названий новых типов городских объектов. В связи с этим следует отметить, что в 

последние десятилетия периодично стали появляться исследования, посвященные урбанонимическим системам 

отдельных городов и населенных пунктов разных регионов Казахстана. Однако не все разряды урбанонимии в 

равной степени подвергаются влиянию глобализации: имеются устойчивые к нему языковые единицы, например, 

экклезионимы, городские хоронимы, названия памятников и др., тем не менее, существуют и более подвижные 

разряды, активно реагирующие на межкультурные интеграционные изменения в жизни общества. Наиболее яркие 

результаты глобализации наблюдаются в номинации новых видов объектов, например, к ним относятся названия 

новостроек, жилых комплексов. Здесь следует отметить, что сам факт присвоения названий жилым комплексам 

является признаком глобализации. 

Разумов Р.В. относит названия жилых комплексов к такому классу урбанонимов, как ойкодомонимы – названия 

зданий и сооружений[5, 115]. Этот вид онимов стал формироваться и развиваться в нашей стране в связи с активным 

строительством в мегаполисах Казахстана, прежде всего, это движение относится к таким городам, как Алматы и 

Нур-Султан. Так, провозглашение Акмолы новой столицей Республики Казахстан в 1997 г. дало импульс к 

обновлению ее ландшафтного облика. Столица начала «молниеносно зарастать» всевозможными 

модернизированными строениями, в том числе и многофункциональными жилыми комплексами. Это было 

своеобразным вектором развития архитектуры для остальных регионов. Каждое из этих строений нуждалось в своем 

паспорте, имени. С этих пор в Казахстане установилась тенденция присвоения названий жилым комплексам, 

обусловленная их дифференциацией и идентификацией. В связи с этим возникает вопрос: отражается ли в этих 

названиях национальная идентичность? 

Обсуждение. С целью инвентаризации, классификации и языковой атрибуции названий жилых комплексов на 

территории Казахстана выполнен обзор следующих источников: homsters.kz – «Сайт №1 по новостройкам в 

Казахстане» [9], krisha.kz –«Специализированный сайт о недвижимости в Казахстане» [10], basis.kz – «BAZIS-A – 

крупнейшая строительная организация и застройщик Казахстана, работает на строительном рынке с 1991 года» [11], 
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BI-group – «первая строительная компания Казахстана» [12]. По данным сайта homsters.kz, на территории нашей 

страны возведены 1087 жилых комплекса, более половины из них (591) расположены в г. Нур-Султан, более 

четверти (395) – в г. Алматы, остальные жилые комплексы построены в разных областях нашей Республики. Для 

дальнейшего анализа названий жилых комплексов нами выбран город Алматы (см. таблица 1). 

Таблица 1. Типы названий ойкодомонимов г.Алматы 

 

№ 

№ 

Типы 

ойкодомонимов 

Иллюстративный материал ойкодомонимов Проценты 

(кол-во) 

1. Ойкодомонимы, 

образованные на 

основе казахского 

языка 

на кириллице: Айгерим, Алтын булак, Ак Бота, Ак жол–Отау, Ак Алем, 

Ак-Кайын, Ак Кент, Акмарал, Акниет, Аксай, Алатау, Алатау Ажары, 

Азия, Алгабас, Алем, Алматау, Алма-Ата, Алмалы, Алтын булак, Алтын 

Есик, Алтын Заман, Алтын Орда, Алматы Пана, Амани, Арай, Арман, 

Арыстан, Аскар Тау, Аскарбек, Астана, Асыл Тау, Атакент, Ата, Байтерек, 

Бакытты Омир, Бастау, Батыр, Береке, Бес Тулга, Гаухартас, Достык, 

Есентай, Жайлы, Жана Гасыр, Жана Жетысу, Жана Куат, ЖанЕл, Жастар 

Атамекен, Жеруйык, Жетысу, Жулдыз, Каргалы, Карлыгаш, Каусар, 

Мамыр, Науаи, Наурыз, Нур Тобе, Нурлы дала, Нуркент, Нурлы Тау, 

Оркендеу, Отау, Сарыарка, Сатти, Сезим, Тан Нуры, Тау Каргалы, Тау 

Коктем, Тау Самал, Тау Терек, Улытау, Уш-Сункар, Уш-Тобе, Хан-

Тенгри, Шолпан, Шугыла, Нурия и др.; 

на латинице: Atameken, Dostar, Gulder, PARASAT, Suly’ Tan, Ush Qon’yr, 

Utegen. 

30,1% 

(119) 

2. Ойкодомонимы, 

образованные на 

основе казахского 

языка с 

иноязычными 

словами 

на кирилице: Ак Булак Life, Алатау плюс, Алматы Тауэрс, Арман вилла, 

Аспан Сити, Баганашил Севен Старс, Бейбарыс Билдинг, Бухар Жырау 

Тауэрс, Гранд Алатау, Жастар Mug, Мега Сайран, Медеу Парк, Реал 

Алматы, Ресми Групп, Самал Делюкс, Таунхаус Мирас, Тенгиз Тауерс, 

Тюркуаз Тауерс и др.; 

на латинице: Abay Residence, Ak Bulak Chalet, Alatau city, Alma city, Alma 

village, Alma Arasan Luxury Villas, Assem Plaza, Atameken Tower, Baiterek 

residence, Central Esentai Residence, Dostyk residence, Esentai apartments, 

Esentai River townhouse, Esentai Palace, Esentai city, Jer-Ana Residence, Miras 

Garden Village, Koktobe city, Miras Garden village, Miras sweet house, Mega 

Tower Almaty, Miras Park, NS – Tau, Samal Prestige, Samal Tower, Sholpan 

city, Tau-House, Terrenkur terrace. 

11,6% 

(46) 

3. Ойкодомонимы, 

образованные на 

основе 

иноязычных слов 

на английском языке: 4YOU, AFD Plaza, Apple Town, Art Residence, 

Athletic village, Atlant, Atria, Bass Townhouse, Bella villa, Bloom House, 

Blackberry Hills, Braun, Bright Hills, Central Avenue, Central Park Residence, 

City Park, Cordial, Crystal Air Village, Dolce vita residence, Gorny Residence, 

Green LandiaEco Green Element, Elif Towers, Exclusive life, Exclusive 

Residence, Falconcity, Famouse town, Favorit, Forum Plus, Forum Residence, 

Hyde Park, Ideal Residence, Jasmine Garden, Kayra, Kaplan House, Lamiya, 

Laketown, Latifa Residence, Luxushouse, Mountain Drive, LEGENDA, 

Moskva, Nomad, Nomad city, Novella, Orchard Residence, Orion, Opera, Palm 

Valley, Park House, Rams Luxury, Royal, Royal Gardens, Sandel, Sirius, Sun 

City, Sun Garden, Sun Hills, Sweet Home Garden, Terra, Vivad Promenade, 

White fort, Zodiac,  

на русском языке: Акварель, Альпийские Луга, Ария, Венский дом, 

Верный, Версаль, Весна, Виктория, Восточный Парк, Восход, Гармония, 

Горная Долина, Горное Солнце, Даймон Групп, Диалин, Долина роз, Дуэт, 

Депутатский Европолис, Жасмин, Звезда Востока, Зеленая Долина, 

Зеленые Холмы, Изумрудный город, Комфорт плюс, Комфорт, 

Ласточкино Гнездо, Лотос, Меркур Град, Меркур Тауэрс, Новый Мир, 

Новый Центр, Овация, Персия, Премьера, Прогресс, Радужный Берег, 

Рапсодия, Резиденция, Ренессанс, Родник, Сантаун, Симфония, Сезам, 

Солнечная долина, Солнечный квартал, Социал, Спутник, Столичный, 

Талисман, Таунхаус, Триумф, Хуторок, Фантазия, Центральный, 

Цитадель, Чешские Террасы, Шахристан, Эдельвейс и др. 

35,7% 

(141) 

 

4. Ойкодомонимы, 

образованные на 

основе 

казахского, 

на кирилице: Абай 130, Абай 140, Академия 1, Академия 2, Академия на 

Жамбыла 26, Базис на Достык, Базис на Зенкова 33, Базис на Чайковского, 

Ботанический Бульвар, Ботанический Сад, ЖК по Бузырбаева 4, ЖК в 

мкр. Саялы, Век на Байганина, Век на Навои, Весновка, Горстрой на Аль-

22,02 % 

(87) 
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русского, 

английского 

языков, 

отражающие 

топографию 

объекта 

Фараби – Маркова, Горстрой на ул. Кажымухана дом 4, Горстрой Самал 3 

дом 21, Два богатыря на Сатпаева – Байсеитова, Джетысуская 4, Дом на 

Абая, Дом на Гагарина, Жандосова, ЖК на Ташкентсткой, Куат на Достык 

– Сатпаева, Куат на Барибаева Гоголя, Куат на Ескараева, Куат на 

Маркова – Попова, Куат на Абая – Масанчи, Куат на Панфилова – Гоголя, 

Максима На Райымбека, Мечта на Минина, Мечта на Казыбек би, МЖК 

по ул. Исаева, Жетысу-3, На Бокеева, На Дунаевского, На Тулебаева, На 

Ладыгина, На Тимирязева – Желтоксан, Нахимова 16, Северное Кольцо, 

Элит-1 на Зенкова, Элит-1 на Калдаякова и др.  

на латинице: Bassenova 10, Gagarin Park, Gagarin Terrace, Gorky Park 

Residence, Gres Park, Remizovka, Remizovka Town, Varlamova. 

5. Особенные 

ойкодомонимы 

МБ 52, Vostochka.kz 0,5% 

(2) 

 

Определение типов названий жилых комплексов, зарегистрированных на территории города Алматы, 

позволила выявить следующую статистику:  

1) 30,1% (119 единиц) названий жилых комплексов носят названия, образованные на основе казахского языка, 

из них 112 названий – на кириллице, 7 – на латинице; 

2) 11,6% (46 единиц) названий жилых комплексов имеют названия, образованные сочетанием слов казахского 

языка с иноязычными словами, из них 18 названии – на кириллице, 28 – на латинице; 

3) 35,7% (141 единица) названий жилых комплексов носят названия, образованные на основе иноязычных слов, 

в этом типе выделены англоязычные названия, количество которых составило 59 единиц, и русскоязычные названия, 

количество которых составило 82 названия; 

4) 22,05% (87 единиц) жилых комплексов имеют названия, образованные на основе казахского, русского, 

английского языков и отражающие топографию объекта, из них 112 названия переданы кириллицей, 7 – на 

латинице;  

5) 0,5% (2 единицы) названий типа МБ 52, Vostochka.kz, которые составляют особый немногочисленный тип 

названий жилых комплексов.  

В результате проведенного анализа становится очевидным, что глобализация отразилась и на ойкодомонимах 

города Алматы, так как большую часть всех ойкодомонимов составляют названия, образованные на основе 

иноязычных слов 35,7% (141 единица из 395). Тем не менее, конкурирующую позицию занимают названия, 

характерные для проявления национальной идентичности, то есть названия, образованные на основе казахского 

языка, составляют 30,1% (119 единиц), это на 5,6% (22 единицы) меньше, чем иноязычных названий. Эти два типа 

занимают лидирующие по количеству названий группы. Третью группу по численности (22,02%, 87 единиц) 

представляют названия, образованные на основе казахского, русского, английского языков, они отражают 

топографию объекта, составляют почти четверть всех названий жилых комплексов Алматы. Четвертую группу по 

численности составляют названия, образованные на основе слов казахского языка в сочетании с иноязычными 

словами – 11,6% (46 единиц), т.е. почти в два раза меньше предыдущего типа. 

Исходя из вышеизложенного предварительного анализа, можно констатировать, что, несмотря на 

эффективность влияния глобализации, создаются названия, которые являются маркером национальной 

идентичности.  

Заключение. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» важно проследить взаимодействие онимов, 

особенно в условиях глобализации, когда ономастика становится значимым проявлением специфики национальной 

идентичности. Следует отметить роль и значение урбанонимов, которые являются наиболее подвижным видом 

онимов, реагирующих на политические, социальные изменения. В отличие от других видов урбанонимов названия 

жилых комплексов включаются в реальный процесс изменения ландшафтного облика города, появления объектов 

нового типа городского пространства. На этом основании ойкодомонимы можно квалифицировать как названия, 

составляющие одну из зон активной межкультурной интеграции, в которой важно сохранить национальную 

идентичность. В связи с этим, вполне обоснованно констатировать о формировании особого класса лексики в 

казахстанской ономастике, которые способны передавать историко-культурную информацию и быть маркером 

национальной идентичности и национального менталитета. Эту позицию необходимо укреплять, так как 

ойкодомонимы, как и другие классы урбанонимов, являются отражением тенденции исторического развития, 

укрепления идентификации национальной культуры. 

 

Список использованной литературы: 

1 Ковалева Г.Ф. Ономастические единицы как фактор идентичности / Ковалев Г.Ф.// Проблема национальной 

идентичности в культуре и образовании России и Запада. – Воронеж, 2000, с. 100. 

2 Мадиева Г.Б. Имя собственное и идентичность. Язык и идентичность. – Алматы: Қазақ Университеті, 

2006, с. 51-58. 

3 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988, 

с. 187. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

116 

4 Разумов Р.В. Активные процессы в социальной и массовой коммуникации: коллективная монография. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014, с. 290–307. 

5 Разумов Р.В. Ойкодонимы как разновидность городских онимов / Р.В. Разумов // Имя собственное в жизни и 

литературе: материалы IX Междунар. Святогорских ономастических и IX Междунар. Михайловских 

литературно-ономастических чтений. – Киев: Изд. дом Дм. Бураго, 2015, с. 115–123. 

6 Thomas K. Nakayama, Judith N. Martin. (2000). Intercultural Communication in Contexts (2nd ed.). Mayfield, 

Mountain View, CA. 

7 Шмелева Т.В. Ономастикон российского города / Т.В. Шмелева. – Saarbrucken: Lap Lambert Academic 

Publishing, 2014, с. 138. 

8 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. – СПб.: Алетейя, 1998, с. 20. 

9 URL: https://homsters.kz/ Информационный сайт по новостройкам РК. 

10 URL: https://krisha.kz/ База данных покупки, продажи, аренды недвижимости на территории РК. 

11 URL: https://www.bazis.kz/ Официальный сайт строительной компании «Базис-а». 

12 URL: https://bi-group.org.ru/ Официальный сайт строительной компании «BI-group». 

 

 

 

МРНТИ 16.31.02 

 

Маймакова А.Д.,1 Жумагулова Б.С.,2 Токтарова Т. 3 

 

1, 2, 3 Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 

Алматы, Казахстан 

 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ПРОЗВИЩ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современный вид антропонимов, который активно используется в молодежной среде. 

В современной коммуникации в сети интернет появились лексемы с функцией именования человека - никнеймы, 

используемые в роли прозвищ. Изучению этих языковых единиц и посвящена данная работа. Никнеймы чатов 

русскоязычных пользователей интернет-коммуникации послужили материалом для нашего исследования. Языковое 

творчество современных пользователей интернета при создании прозвищ расширяет рамки известных 

классификаций, в результате чего дополняются критерии их выделения. Основанием для классификации никнеймов 

в данной работе являются: особенности внешности и характера; предпочтения, хобби, род занятий; символизм, 

связанный с тем или иным животным и пр.; мифологемы; графика; игра слов; ситуативные. Этими критериями не 

может быть ограничена классификация, которая остается открытой и постоянно пополняется. Выделение данных и 

новых критериев обусловлено лингвокреативной деятельностью пользователей в сфере интернет-коммуникации. 
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INTERNET COMMUNICATION AS A SOURCE OF NICKNAMES 

 

Abstract 

The article considers the modern type of anthroponyms, which is actively used in the youth environment. In modern 

communication on the Internet, there are lexemes with the function of naming a person-nicknames used as nicknames. This 

work is devoted to the study of these language units. The names of chats of Russian-speaking Internet communication users 

served as the material for our research. The linguistic creativity of modern Internet users when creating nicknames expands 

the scope of well-known classifications, as a result of which the criteria for their selection are supplemented. The basis for the 

classification of nicknames in this work are: features of appearance and character; preferences, Hobbies, occupation; 

symbolism associated with a particular animal, etc.; mythologems; graphics; wordplay; situational. These criteria cannot limit 

the classification, which remains open and is constantly updated. The allocation data and the new criteria due to linguistic and 

creative activities of users in the field of Internet communication. 

Keyword: the anthroponyms, nicknames, classification, internet communication 
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ИНТЕРНЕТ-БАЙЛАНЫС ЛАҚАП АТТАРДЫҢ КӨЗІ РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Мақалада жастар арасында белсенді қолданылатын антропонимдердің қазіргі түрі қарастырылады. Қазіргі 

заманғы қарым-қатынаста интернетте лақап ретінде пайдаланылатын лақап ат функциясы бар таңбалауыштар пайда 

болды. Бұл жұмыс осы тілдік бірліктерді зерттеуге арналған. Интернет-коммуникацияның орыс тілді 

пайдаланушыларының чаттарының лақап аттары біздің зерттеуіміз үшін материал болды. Лақап аттарды жасау 

кезінде қазіргі заманғы интернет қолданушыларының тілдік шығармашылығы белгілі жіктеулердің шеңберін 

кеңейтеді, нәтижесінде оларды бөлу критерийлері толықтырылады. Бұл жұмыста лақап аттарды жіктеудің негізі: 

сыртқы келбеті мен мінезінің ерекшеліктері; қалаулар, хобби, кәсіп; белгілі бір жануармен байланысты символизм 

және т.б.; мифологемалар; графика; сөздерді ойнау; жағдайлық. Бұл критерийлер ашық және үнемі толтырылатын 

жіктеуді шектей алмайды. Деректер мен жаңа критерийлердің бөлінуі пайдаланушылардың интернет-коммуникация 

саласындағы лингвистикалық-теориялық қызметіне байланысты. 

Түйін сөздер:антропонимика, лақап аттар, жіктеу, интернет-коммуникация 

 

Введение. Имена собственные всегда интересовали лингвистов как предмет изучения, а в XXI веке 

исследования в сфере ономастики занимают особое место среди лингвистических трудов. Особое внимание 

уделяется изучению имен людей, т.е. антропонимике. Как указывает Т.В. Шпар, «именования человека – 

антропонимы – являются ценнейшим материалом, использующимся в таких смежных с лингвистикой дисциплинах, 

как социолингвистика, психолингвистика, гендерная лингвистика, прагмалингвистика и т.д.» [1, c.3]. 

Неофициальные, прозвищные антропонимы являются очень интересным объектом для изучения, так как они, как мы 

покажем это далее, очень динамичны и выразительны, недаром А.В. Суперанская называет прозвища «вечно юной 

категорией» [2, c.57]. 

Состав прозвищ постоянно обогащается, изменяются и сферы, в которых используются прозвища, и сама цель 

их использования. Поэтому, по нашему мнению, для того, чтобы понять, что нового происходит в ономастике 

вообще, необходимо изучать и такие неформальные именования людей, какими являются прозвища. Кроме того, 

вопрос о том, что считать прозвищем, до сих пор является предметом для дискуссий. 

Методика. Изучение прозвищных антропонимов имеет свою историю и свои достижения. В современных 

исследованиях зарубежных и отечественных лингвистов анализируются разнообразные проявления прозвищ: 

индивидуальные прозвища, коллективные прозвища; сельские прозвища, городские прозвища, фамильные прозвища, 

прозвища в семейном общении, в производственных коллективах, в среде криминогенных и околокриминогенных 

элементов, прозвища известных деятелей и знаменитостей. Исследуются и более частные аспекты, например, 

принципы номинации в современных прозвищах лиц, грамматические особенности прозвищ, когнитивно-

функциональные особенности прозвищ в художественном тексте, структурные особенности, семантика и 

мотивация прозвищ в синхронии и диахронии, прозвища как явление русского устного народного творчества, 

прозвищные онимы и др. В немногих лингвистических работах последних лет, посвященных проблематике детских и 

молодежных прозвищ, исследователи (фрагментарно) рассматривают данные прозвища: Т.Г. Макарова (школьные 

прозвища), З.П. Никулина (индивидуальные прозвища школьников, отфамильные детские прозвища), Е.И. Попова 

(прозвища в студенческой среде), М.Ю. Стрельцова (школьные и студенческие прозвища), И.С. Стаханова 

(школьные прозвища). Вместе с тем прозвища детей и подростков, в частности на материале сети Интернет, ранее не 

были предметом специального лингвистического анализа.  

1.2 Дифференциальные признаки прозвища выделены А.В. Гузновой:  

- локальность, своеобразная корпоративность – функционирование в пределах одного говора, использование на 

территории одного населённого пункта по отношению к одному конкретному лицу;  

- специфическая семантика, складывающаяся из номинации, мотивации, деривации, коннотации 

(эмоционально-экспрессивной окрашенности) и возникающих ассоциаций; связь с понятием о реалии, которая дала 

прозвище; 

- близость к апеллятивам или к проприальной лексике по фонетической оформленности и ассоциативному 

ряду; отграничить прозвища от апеллятивов оказывается возможным при частотном использовании в речи 

носителей говора в качестве номинации одного конкретного человека;  

- неслучайность – роль характеристики-бирки как отличительного знака прозываемого;  

- подвижность – прозвище человека может стать базой для образования прозвищ членов его семьи; прозвище 

может дать жизнь уличной фамилии; оно может уйти и замениться другим;  

- заочное («заглазное») употребление – называние человека прозвищем за глаза (как правило), очное 

употребление для положительных прозвищ или для оскорбления отрицательным прозвищем в экстремальных 

коммуникативных ситуациях (например, при ссоре); 
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- недолговечность – с уходом прозвищеобладателя исчезает его номинация, равно как и с уходом носителей 

говора старшего поколения утрачивается мотивация возникновения прозвища, а потом и сама единица;  

- структурно-грамматическое разнообразие – прозвища могут представлять собой одно слово, словосочетание, 

синтагму;  

- юридическая незакреплённость: прозвища не входят в официальную структуру именования, не имеют 

письменной фиксации (фиксация с исследовательскими целями здесь не в счёт)» [3, c. 48]. 

Результаты. Выявление дифференциальных признаков. Особенности Интернет-коммуникации, в которой 

бытуют многие из рассмотренных нами прозвищ, определяют тот факт, что данные признаки не все присутствуют в 

прозвищах, которые представлены в Интернет-коммуникации. Так, ввиду открытости сети Интернет, локальный 

характер прозвищ уже не является обязательной их чертой. То же самое можно сказать и о заочном употреблении, 

т.е. назывании человека прозвищем за глаза; более того, существование такого феномена, как nickname (никнейм, 

или ник), который может основываться на реальном прозвище, а может быть избран и самим его носителем, тоже 

существенно меняет признаки прозвищ.  

Как отмечает О.Н. Морозова, «Интернет как пространство межкультурного общения требует к себе 

пристального внимания со стороны всего комплекса наук о человеке, который стоит в центре этого феномена, 

являясь как его создателем, так и его пользователем. Антропоцентризм, несомненно, является одним из важнейших 

направлений в изучении специфики интернет коммуникации». «Интернет - это не только и не столько 

взаимосвязанные компьютеры и компьютерные сети, сколько взаимосвязанные и активно действующие в этой среде 

люди вместе с продуктами их активности» [4]. 

Приведем пример, в котором отражается процесс присвоения прозвищ в дистанцированной Интернет-

коммуникации (участники находятся в одном помещении, но коммуникация происходит исключительно 

посредством Интернета): В бытность компьютерных клубов любили мы с друзьями погонять там в стрелялки. В 

один из таких дней сидим мы, человек 5 «школотронов» из 7-го класса и куча «старшиков», играем. Меня постоянно 

«убивал» один чувак (Ч), и его ник настолько примелькался, что я не придумал ничего лучше, чем через консольную 

команду поменять его позывной на svoloch’_skotina_zasranets. 

«Это что за фигня?!» – разразился он возгласом на весь зал. Смотрю, он снова стал Terminator3000 (название 

условно). Я же сижу молчу. Вскоре снова ловлю выстрел от него же и опять меняю его ник, правда, в этот раз на 

более непристойное слово. Вновь крик негодования, и опять он сменил ник на Терминатора. Это все продолжалось с 

полчаса: мое убийство, смена ника туда-обратно, куча мата. Потом, видимо, чувак сильно от этого притомился и 

заорал на весь зал: «Если ты, пес шелудивый, еще раз поменяешь мне ник – я пройдусь по всем столам и найду тебя! 

Ты меня понял?» Стало страшно, и ничего лучше я не придумал, как изменить его ник на izvini. 

Изменение прозвища имеет комический эффект еще и потому, что прозвище, избранное самим человеком, 

является достаточно громким и обладает претензией на власть, тогда как прозвища, присвоенные другим игроком, 

обладают большой степенью комизма (является резко негативным, если записать его русской графикой, но при 

латинском графическом оформлении оно звучит комично). 

Нетипичным, но весьма интересным является присвоение детского прозвища на основании ошибки; в то же 

время, этот пример: Был у меня дядя Володя по фамилии Кораблев. А домашние его погоняли каким-то 

невыговариваемым именем. Мне, мелкой, казалось, что его кличут Самоваром. Только опять же вроде и не 

Самовар, а Самовара. Стало быть, самоваром-«женщиной». А потом папа мне рассказал. Был Вовик маленьким, и 

отдали его в детский сад. На запас приложили колготочек, носочков, трусиков, маечек. А все это было ужасным 

дефицитом. И крали детские вещички в садах просто невероятно как. И, чтобы хоть как-то обезопасить 

имущество, родители вышивали на вещах имя и фамилию своего чада. Детей в семье Кораблевых было много, мать 

вертелась как белка в колесе, поэтому вышивание на колготках поручили бабушке. Одна беда: бабушка была 

неграмотной. Но и тут выкрутились: на бумажке большими печатными буквами написали: «ВОВА КОРАБЛЕВ». 

Бабушка корпела над заданием всю ночь, но к утру на всех вещах красовалось: «ВКОВАВАРА». И пошел Вова в сад с 

«вковаварой», и ничего не украли. А попробуй укради такое. Так это прозвище к дяде и прилипло. А он не обижался – 

похохатывал вместе со всеми. 

1.2 Никнеймы, используемые в интернет-коммуникации. В Интернет-сети отмечаются как ники, которые 

избирают сами пользователи, так и прозвища, которые они получают в Интернет-пространстве (см. Рисунок 1). 

Здесь мы видим прозвища, которые также могут быть классифицированы на основании: 

- особенностей внешности и характера; 

- предпочтений, хобби, рода занятий; 

- определенного символизма, связанного с тем или иным животным и пр. 
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Рисунок 1 - никнеймы и прозвища пользователей Интернет-сети 

 

Анализ прозвищ, бытующих в сети Интернет, позволяет отметить, что, во-первых, они вполне соответствуют 

классификации с семантических и социолингвистических позиций; во-вторых, характеристика прозвищ, данная 

А.М. Селищевым и развернутая в ряде упомянутых нами выше работ, также находит подтверждение на материалах 

Интернет-сети.  

Однако следует отметить, что в Интернет-пространстве представлен целый ряд прозвищ, имеющих 

мифологическую основу и построенных по схожим моделям, что практически не отражено в существующих 

классификациях, например: Атлантидщик (прозвище опирается на известный миф об Атлантиде, с вариантом 

Упоротый Атлантидщик), Пандорщик (миф о Пандоре, ср.: Гефест сделал из земли необычайно прекрасную 

девушку. Оживили ее боги. Афина-Паллада с харитами облекли девушку в сияющие, как солнце, одежды и надели на 

нее золотые ожерелья. Оры возложили на ее пышные кудри венок из вешних благоухающих цветов. Гермес вложил 

ей в уста лживые и полные лести речи. Назвали боги ее Пандорой, так как от всех их получила она дары. Пандора 

должна была принести с собой людям несчастье. Когда это зло для людей было готово, Зевс послал Гермеса 

отнести Пандору на землю к брату Прометея, Эпиметею. Мудрый Прометей много раз предостерегал своего 

неразумного брата и советовал ему не принимать даров от громовержца Зевса. Он боялся, что эти дары принесут 

с собой людям горе. Но не послушался Эпиметей совета мудрого брата. Пленила его своей красотой Пандора, и он 

взял ее себе в жены. Вскоре Эпиметей узнал, сколько зла принесла с собой Пандора людям. В доме Эпиметея стоял 

большой сосуд, плотно закрытый тяжелой крышкой; никто не знал, что в этом сосуде, и никто не решался 

открыть его, так как все знали, что это грозит бедами. Любопытная Пандора тайно сняла с сосуда крышку, и 

разлетелись по всей земле те бедствия, которые были некогда в нем заключены). Конечно, мифологизм таких 

прозвищ весьма относителен, т.к. он трансформирован с помощью суффикса, придающего прозвищу комический 

эффект.  

Огромную роль в создании воздействующего эффекта в современной системе прозвищ играет графика. Так, 

например, налицо использование прописных букв, иноязычной графики и слитного, дефисного, либо раздельного 

написания с целью создания особого облика прозвища, его оригинальности: КотБосиком, ЙодИк, ПерецНаТанке, 

ЛисВУшанке, XaMeLeOn, FreeZer, Chetkiй. I-M-P-E-R-A-T-O-R, F-A-N-T A-З-E-R и пр. 

Интересными являются также случаи, когда такие прозвища сопровождаются мотивировкой, например: Если 

речь идет о выборе прозвища в компании пацанов для одного из товарищей, лучше остановиться на псевдониме, 

который в полной мере отражает всю суть человека. К примеру, любит Вася пиццу с морепродуктами, так почему 

бы не обозвать его Нептуном-пиццеедом или ПовелителемОмаровИТоматов? 

http://vnickname.ru/nick-16184.php
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В целом, анализируя современные прозвища, представленные в сети Интернет, мы отмечаем преобладание 
прозвищ, которые характеризуются комическим эффектом, который мотивируется экстралингвистически. 
Например, на сайте AdMe.ru анализируются следующие случаи мотивировки прозвищ (поведение, звучание имени, 
увлечения и пр.): 

Прозвища рождаются внезапно и бывают настолько меткими, что прицепляются к человеку на всю жизнь 
(даже если он этому совсем не рад). Если вам кажется, что у вас никогда не было клички, позвоните старым 
друзьям или одноклассникам, и они наверняка вспомнят пару ваших тайных имен, о которых вы могли и не 
подозревать. 

Мы в AdMe.ru отлично потренировали свое чувство юмора благодаря историям о прозвищах. И вам 
предлагаем сделать это вместе с нами 

В одном из постов про имена и дразнилки упоминался случай, когда Глеб и Антон были быстренько 
переименованы однокурсниками в Хлеб и Батон. 

Прозвища делают очевидной такую черту молодежного социума, как нетерпимость к манерности и 
надменности: На фоне этого вспомнился рассказ знакомой про то, как на их курсе появились две фифы, которых 
звали Галина и Лариса, но они, поджав губы и вздернув носы, настойчиво всем рекомендовали звать их не иначе как 
Лина и Лора. Однокурсники переглянулись, усмехнулись и, недолго думая, нарекли их Глина и Хлора. Ох и крику 

было! Но кликухи прилипли намертво до самого конца учебы. И не были забыты даже через несколько лет на 
встрече выпускников. 

1.3 Никнеймы как результат лингвокреативной деятельности. Своеобразная контаминация избранного 
имени и имени, которое было дано родными, не является типичной, но и она может создать комический эффект: У 
моей половинки есть знакомая Нина. Был период, когда та осознала, что имечко как-то не по фэншуй. И она 
сменила его на Оля. Через несколько лет одумалась и вернула «девичье» имя. Но прозвище Оленина держится до 

сего дня. 
В сети Интернет содержатся также наблюдения (непрофессионального характера) над процессом возникнове-

ния и детским восприятием прозвищ: Дочь пришла расстроенная из садика: «У нас новый мальчик Антошка, он 
всем прозвища придумывает и потом дразнит». На следующий день приехали в сад, как раз в раздевалке мальчишка 
этот раздевается. С ним его папа. Подошел, познакомились. Отец такой общительный, позитивный. 

– Я с Антошкой поговорю, конечно, но вы не делайте трагедию: это же дети – подразнятся и перестанут. 

Вечером дочь спрашивает: 
– Папа, а как прозвища придумываются? 
– Нужно к имени прибавить первое созвучное слово. Например, Антошка-картошка. 
На следующий день вечером звонок от папы Антона: судя по голосу, позитива поубавилось. 
– Мы поговорили с сыном, он больше дразниться не будет, но и ваша дочь пусть больше не дразнится. 
– Конечно. А как она его дразнит? 

– Антон-картон. Мальчик расстроен, плачет, в сад идти не хочет. 
– Успокойтесь. Это же дети – подразнят и забудут. 
– Нам в школу через год. Не хватало, чтобы еще это прозвище. 
– Конечно, моя дочь тоже в школу через год, может, даже в один класс попадут. 
– Я вас понял. 
Эх, Антошка, не с твоим именем прозвища раздавать... 

У меня сына Костя зовут. Как-то в детстве из садика пришел в соплях: «Не хочу, чтобы меня Костя звали!» 
Выяснили, что его обзывают друзья Андрей и Виталик: «Костик – в попе хвостик». Говорю сыну: «Скажи им: 
„Виталик – в попе шарик“ и „Андрюха – в попе ухо“, и все». Вы бы видели, как у него глаза загорелись! Назавтра 
наши друзья были повержены в пух и прах и тема с обзывалками растаяла. 

Процесс формирования и мотивировки прозвищ обычно остается за пределами детского восприятия, но 
интерес к ним может сохраниться, и тогда мотивированность прозвищ придает им новый колорит, например: У папы 

есть друзья со школьно-студенческих времен. Когда он про них что-то рассказывал, то называл их исключительно 
Свен и Роза. В детстве я была совершенно уверена, что так их и зовут. Когда они приходили в гости, называла их 
дядя Свен и дядя Роза. Им было весело, поэтому замечаний мне никто не делал. Свена назвали Свеном, потому что 
был в начале 80-х такой хоккеист известный – Свенсон, а дядя Свен в хоккей играть совсем не умел, хотя и 
пытался. А Роза, потому что все время улыбался («цветет, как майская роза»). 

Прозвище может быть, как в приводимом далее примере, результатом игры слов: Погранец – пограничник, и 

погранец – тот, кто находится в пограничном состоянии: Есть у меня один дальний знакомый. По паспорту он Олег, 
но друзья зовут его Погранец. Соответственно, я был на 100 % уверен, что он пограничник, как минимум бывший, 
раз кликуха такая. И вот однажды я спросил: 

– А ты еще служишь? 
– В смысле? 
– Ну ты разве не в армии служишь? 

– Не-е-е, тьфу три раза. Я в рекламе работаю и вообще к строевой не годен. 
– Хм, а я думал тебя Погранцом зовут, потому что на границе по заставам побегал. 
– Да не, это у меня в универе крыша съехала. Переучился. Мне диагноз поставили «пограничное расстройство 

психики». Ну так и повелось. 
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В Интернет-сети фиксируются также случаи, когда прозвища даются методом «от противного», то есть не по 
имеющимся, а по отсутствующим у носителя прозвища качествам: Работал у нас в цехе паренек, ничем не 
примечательный. Работал очень добросовестно, без суеты и лишних споров – из него вообще слова не вытянуть 
было. Совсем немногословен человек. В общем, прозвали его Тамада. 

Наконец, весьма примечательными являются случаи ситуативного возникновения прозвищ, которые затем 
закрепляются ввиду необычности ситуации: В 1987 году 25 школьников (и я в том числе) из моей средней школы 
(Казахстан) были поощрены бесплатной поездкой в Ленинград. Стоим перед Эрмитажем в огромной очереди, гиды 
ругаются: мы ждем уже второй час. И тогда один из наших парней, Серега, подошел к женщине-администратору 
и сказал: «Мы уже второй час стоим, а у нас, между прочим, вьетнамец в делегации!» Женщина всполошилась: 
«Где он?» Сергей указал на единственного паренька-казаха в нашей группе, Манаса, который действительно, как 
всем сразу показалось, смахивал на вьетнамца. Администратор придирчиво уставилась на Манаса и строго 
спросила: «Ты, что ли, вьетнамец?» Тот не растерялся и выдал тираду на казахском языке: «Кезекте тұрудан 
шаршағаным сонша вьетнам да, жапон да болуға келісемін („Я так устал стоять в очереди, что готов побыть не 
только вьетнамцем, но и японцем“)». Наступила пауза. «Маша, – крикнула женщина, – пропустите эту группу 
скорее – тут вьетнамец!» Под завистливые взгляды других ожидающих мы проскользнули в здание музея. Само 
собой, прозвище Вьетнамец закрепилось за Манасом навсегда. 

Обсуждение. Рассматриваемая проблематика является актуальной, что обусловлено самой природой 
функционирования прозвищ в интернет-коммуникации. Так, ряд исследователей изучают никнеймы с разных 
позиций: 1) на материале немецкого языка Т.И. Колесником предложена классификация на базе семантических 
особенностей, в частности отмечаются критерии, которые отличаются от выявленных нами критериев, такие, как: 
никнеймы, указывающие на сексуальные склонности, подчеркивающие обладание предметом, образованные от 
личных имен, включающие несколько признаков [5]; 2) гендерный аспект в никнеймах изучается Грушиной М.В. 
Так, выявлены 6 групп никнеймов: полные (реальные имена и фамилии), характеристика личных качеств, никнеймы 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, природные явления, психоэмоциональное состояние, аббревиатуры 
[6]; 3) никнеймы, функционирующие в сфере политики, в частности отмечается, что политизированные никнеймы 
используются российскими интернет пользователями в отличие от англо и франкоязычных чатов [7]. Можно 
продолжать данный ряд, так как исследований, посвященных этому явлению довольно широк. 

В настоящее время появляются новые области функционирования языковых средств, используемых в 
интернет-коммуникации, что предоставляет лингвистам возможность их изучения и представляет собой огромное 
исследовательское поле с богатым лингвистическим материалом. 

Заключение. Таким образом, детские и молодежные прозвища, фиксируемые в Интернет-пространстве, 
характеризуются рядом черт современной Интернет-коммуникации, такими, как ориентация на сжатую и четкую 
информативность, использование графики, в том числе – и чуждой; ориентация на актуализированные мифы и др. 
Вместе с тем, современные прозвища обладают и рядом черт, которые были характерны для них и в прошлом: так, 
они, несомненно, выразительны, основаны на характерных чертах людей, которым они присваиваются; имеют, как и 
раньше, неформальный характер. 

Классификация, представленная в данной статье, базируется на ряде выявленных другими авторами критериев 
никнеймов, к которым относятся: особенности внешности и характера; предпочтения, хобби, род занятий; 
символизм, связанный с тем или иным животным и пр.; мифологемы; графика. На выбранном нами языковом 
материале мы расширяем список критериев, вводя такие критерии, как: игра слов; ситуативное возникновение 
прозвищ. Мы не претендуем на окончательный вариант классификации, который ограничен перечисленными нами 
критериями, так как список остается открытым, что напрямую зависит от лингвокреативной деятельности 
пользователей в сфере интернет-коммуникации. Описание и определение новых функций никнеймов составляет 
перспективу исследования. 
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ҚАЗАҚ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТІНДЕГІ ОТБАСЫ ҰҒЫМЫНЫҢ  

КОСМОГОНИЯЛЫҚ АРХЕТИПИКАЛЫҚ БЕЙНЕЛЕРІ 

 

Аңдатпа 
Отбасы, отбасылық құндылықтар және рулық қатынастар қазақ мәдениетінде ерекше орын алады. Мәдени 

кодты декодтау қалыптасқан дәстүрлерді, белгілі бір ұлттық дүниетанымнын терең түсінуге мүмкіндік береді. 
Мақаланың мақсаты – әлемнің, адамның және оның қоршаған ортасының тұтастығы мен біртұтастығы идеясымен 
сипатталатын қазақтың лингвистикалық мәдениетіндегі “отбасы” лингвистикалық кеңістігін зерттеу. Қазақ 
мәдениетіндегі лингвистикалық кеңістікке космогониялық архетиптік бейнелер енеді. Жоғарғы күш туралы 

архитипикалық түсініктер отбасы және оның құрылымы линвоменталды кеңістігінің ішіндегі негізгі лексемаларында 
сақталынады. Мақалада қазақ мәдениеті әлемінің тілдік бейнесін көрсететін лексемаларға талдау жасалынған, 
архетиптік бейнеге түсінік берілген. Отбасын белгілеу кезіндегі оттың метафорасы, сонымен қатар кландар тобы 
туралы өмірлік қуат көзі ретінде идеяларды қалыптастыру сонымен бірге әлемнің космогониялық бейнесінің 
элементтері болып табылады. 

Түйін сөздер: мәдени код, архетиптік бейнелер, қазақ тіл мәдениеті, тілдік кеңістік, дискурс 
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COSMOGONIC ARCHETYPICAL IMAGES ON THE FAMILY IN KAZAKH LINGUISTIC CULTURE 
 

Abstract 
Family, family values and family relations have a special place in Kazakh culture. Decoding the cultural code gives a 

deep understanding of the established traditions and linguistic picture of the world of a particular nation. The purpose of the 
article is to study the linguomental essence/space “family” in the Kazakh linguoculture, which is characterized by the idea of 

the integrity and unity of the world, man and his environment. The linguistic space of the family in Kazakh culture includes 
cosmogonic archetypal images. Archetypal ideas about the highest divine power are embodied in the internal form of the key 
lexemes of the linguistic space of the family and its structure. The article presents an analysis of lexemes reflecting the 
linguistic picture of the world of Kazakh culture, an interpretation of the archetypal image is given. The metaphorical 
designation of the family through the semantics of fire, circle, and ancestral relationships determined the cosmogonic 
linguistic picture of the world 
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КОСМОГОНИЧЕСКИЕ АРХЕТИПИЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О СЕМЬЕ  

В КАЗАХСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 
Семья, семейные ценности и родовые связи занимают особое место в казахской культуре. Расшифровка 

культурного кода дает глубокое понимание сложившихся традиций, картины мира той или иной нации. Цель статьи 
- изучение лингвоментального пространства “семья” в казахской лингвокультуре для которой характерно 
представление о целостности и слитности мира, человека и среды его обитания. Лингвоментальное пространство 
семья в казахской культуре включает космогонические архетипичные образы. Архетипические представления о 
высшей божественной силе запечатлены во внутренней форме ключевых лексем лингвоментального пространства 
семья и его структуре. В статье представлен анализ лексем, отражающих языковую картину мира казахской 

культуры, дана интерпретация архетипического образа. Метафорическое обозначение семьи через семантику огня, 
круга, родовых отношений обусловила космогоническую картину мира.  

Ключевые слова: культурный код, архетипичные образы, казахская лингвокультура, лингвоментальное 
пространство, дискурс  
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Кіріспе. Тілдік фактыларды зерттеу барысында, ерекше көңіл белгілі бір лингвомәдениеттің жүйелі 

құбылыстарын көрсететін заңдылықтарға бөлінеді. Бұндай заңдылықтар В.В.Красных қоршаған әлемді жүйелейтін, 

категориялайтын және бағалайтын, мәдениеттің “торы” деп түсінетін мәдениет кодын қалыптастырады [1,232б.]. 

Мәдениет коды ежелгі адамдардың қоршаған орта мен оның сол ортадағы орны туралы архетипикалық бейнелеріне 

сәйкес келеді. Сонымен қатар зерттеуші, архитипикалық бейнелер-табиғатынан әмбебап феномендер екенін ерекше 

атап өтеді, дегенмен мәдениет коды туралы оның өзінің білдіруі мен салыстырмалы салмағы бойынша айтуымыз 

керек [1, 240б.]. 

Архетип қандай да бір мәңгілік немесе өте ұзақ өмір сүруші константаны білдіреді [2,84б.]. Константаның 

атынан шыға отырып, архетип адамның дүниеге деген көзқарасының бастапқы моделі болып табылады: бұл 

бастапқы білім, менталды әлем мен шынайы әлемнің арасындағы “көпір”. Архетиптің константтылығы 

(инварианттылық) оның мәдениетте және әдебиетте өзгерістерінің әртүрлілігін,өзіндік эволюциясын шарттайтын 

алғашқы модельдің менталды кеңеюін білдіреді [3]. 

“Архетип” терминін ғылыми қолданысқа енгізе отырып К.Юнг оған бірнеше анықтамалар берген. Оның бірі, 

архетиптер – бұл репрезентативтік мазмұндағы және біздің білімімізге орталық символдық мағына беретін негізгі 

мағыналар [4,23б.]. Е.Мелетинский К.Юнгтің теориясын әдеби сюжеттер туралы зерттеу жұмысына қолдана 

отырып, архетип алғашқы диффузды түрдегі, материалдылық пен мінсіздіктің арасындағы нақты шекарасы жоқ, 

аңыз шығармашылық ойлау іздерін сақтап қалған деп және ғарыштық кеңістік пен оқиғалар құрылысының 

изоморфизмімен суреттеледі деп айтып кеткен [5]. Архетип түсінігі бойынша кейбір әмбебап нұсқаулар мен әдеттегі 

реакциялар “ұжымдық санасыздық” білдіріледі [6]. Ұжымдық санасыздықтағы бейненің алғышарты мен тарихи 

және ландшафттық шарттағы этноспен біріге отырып құрылып, архетипикалық бейнені құрайды. Архетипикалық 

бейне инвариант функциясын атқарып, түрлену арқылы әртүрлі лингвомәдени контесттерде қолданылады. Жеке 

лингвомәдениетте архетипикалық бейне әртүрлі метафоралық бейнелерде іске асырылып, мағынаның мәндік 

компоненттерінің, тілдік метафоралардың ішкі формасының құрамына кіріп, дискурстық шаблондарда 

вербаландырылады. Архетипикалық бейне - тілдік даму мен мәдениеттің координаты ретінде қызмет атқаратын, 

дүниеге деген көзқарастың нәтижесі болып саналатын қандай да бір кескін. Ұлттық мәдениеттің семиотикалық 

кеңістігі әртүрлі мәдени-тарихи тәжірибеден шығатын, құндылықтар мен мағынадағы айырмашылықтардың 

(“ажырау”) әсерінен туындаған “аударылмайтын” мағынаны білдіретін архетипикалық сипатқа ие [7].  

Мақаланың гипотезасы қазақ лингвомәдениетінде “отбасы” линвоменталды кеңістігінде мәдени 

константтардың бірі болып, неке ұғымының әлемдік ахуал заңдылығы ретіндегі бейнесін білдіретін космогониялық 

бейне туралы болжам болып саналады. О.Ю.Берсеновадан кейін линвоменталды кеңістік терминологиясы әрдайым 

жеке бас ұғымы туралы репрезентациясын табатын және дискурс-универсумда тұрақты вербалды көрініс табатын 

ойлар, сенім “рух икемі”, бейнелер жиынтығына қатысты теңдік, әділеттілік, міндет түсінігі, жаман мен жақсы 

категориясы, тарихтың жасалу жолын және т.б. елестетуге қатысты жалпы рухани-мотивациялық этносоциумдағы 

ұжымдық тілдің икемдігін білдіру үшін қолданылады [8,50б.]. 

Әдістеме.Қазақ ұлтының дүниеге деген көзқарасының мәдени зерттеу жұмысында олардың көшпенділердің 

ислам дінінің пайда болуына және олардың дінді қабылдағанға дейінгі болған сенімдерімен байланыстарының 

барын атап өтеді [9]. Бұл сенім комплексі жердегі өмір мен ғарыштық әлемнің қарым-қатынасына, әр адамның 

ғарышқа, табиғатқа, басқа адамдарға қатысы болуы туралы ұғымға сүйенген.Көшпенділердің санасында табиғат 

құбылыстарында адамға ықпал ететін, оның тағдырына жақсы немесе жаман жағынан әсер ететін мәңгілік және 

түсініксіз күш бар деген түсінік болған [9,15б.]. Түрік халықтарының мифологиясы тенгризмнің құрастырушысы 

болып есептелетін және түріктердің әлемге деген көзқарасының спецификасын көрсететін бай дүниетанымы бар 

мәдениеттердің бірі болып табылады [10,14б.]. Тенгризмнің мағыналы категориялық жүйесінің негізгі және түйінді 

категориясы болып Тенгри есептелінеді. Е.В.Федорова (Тәңри Тәңра, Тәңер, Тәңери, Тәңірі) ғұн және ежелгі түрік 

тілдерінде тан таң, күн шығу дегенді білдіреді, “жарық барлығын нұрландырады”, “барлығы оянып, өмір сүре 

бастайды”. “Тэнг” - тең (түрік); якут сөзі танг немесе тангар жинау, құрастыру деген мағынаны береді. “Айыы” 

сөзіне ұқсас – жаратылыс, жарату, жаратушы, Айыы Тангара табиғаттың, аспанның, ғарыштың, Құрастырушысы, 

Көсемі, Архитекторы деген мағынаны береді [11,56б.]. Тенгри Рухы әлемді құрастырушы барлық жерде болады, 

қазақтардың тенгризмі материя деп атайтын материалды монизм, ал идеалистік тенгриізмі ой болып табылады 

[11,21б.]. Тенгризм мәдениетінінің салттық сипаты түйінді константтарда, Тенгри, Көк, Жол, Жер-Су, Ұмай, Құт 

және т.б. қазақтардың мәдени тарихында аса үлкен мәнге ие мифологиялық бейнелерде сақталынып қалған [12]. 

Мысалы, бұл сөздер заманауи қазақ тілінде қолданысқа ие, тәңір ісі, тәңір жазса, тәңір жарылқап. 

Нәтижелер. Отбасы түсінігіндегі жоғарғы күштің архетипикалық бейнесі.  

Тенгризмнің ежелгі сенімдері тек отбасылық рәсімдерде ғана (баланың тууы, ат беру рәсімі, үйлену тойы, 

қайтыс болу т.б.) орын алмайды, дегенмен ислам дінін қабылдағаннан кейін бұрынғы дәстүрлер жойылды, “әдет-

ғұрып пен дәстүрлі табынушылық тұрмыс жағдайына, отбасылық іс-шараларға, адам өмірінің басты сәттеріне 

ауысты” [13,21б.]. Қазақ халқының туыстық құрылымы бұрыннан әрі кең түрде ғылыми әдебиеттерде берілгенін 

бірден атап өту қажет [14]. Қазақ халқының туыстық жүйесін егжей-тегжейлі зерттеуден бұрын, оның 

классификациялы типке жататын айта кету қажет және туыстық термині алты түрге дейін бөлінеді: жыныс, туыстық 

сипаты (жақ), (қандас немесе жекжаттық), векторлы туыстық түрі (тіке, жақтық, жоғарыдан және төменнен 

таратылған), туыстық деңгейі (бірінші ұрпақ, екінші және т.б.) туыстық қатынас (ана жағынан, әке жағынан), 

сөйлеушіге қатысты жас (үлкен, кіші). Тіпті осындай үстіртін туыстық жүйесінің сипаттамасы қазақ отбасының 
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күрделі құрылымды екенін көрсете отырып, әр мүшесінің туыстарына қатысты функциясынының санын көрсетеді. 

Сондықтан орыс лексемасындағы семья қазақ линвомәдениетіндегі туыстар родственники, родственность 

мағынасына келеді.  

Жоғарғы күш туралы архитипикалық түсініктер отбасы және оның құрылымы линвоменталды кеңістігінің 

ішіндегі негізгі лексемаларында сақталынады. Көк, (қазіргі қазақ тілінде аспан, көгілдір түс) жоғарғы күш Көк Мәнгі 

Тәңірі толық атынының бір бөлшегі болып табылады. Көк сөзіндегі жоғары күштің болуы, Көк түрік (аспан 

түркілері, Аспан Балалары), Көк бөрі (аспан қасқыры, Уран, күш пен табиған әділдігінің белгісі [10,47б.], Көк бұқа – 

аңыз бойынша жерді мүйізінде ұстап тұрған жануар [15,58б.] сияқты мифологиялық кейіпкерлермен дәлелденеді. 

Тенгри бейнесі (Көк түсінігіндегі) әкеге және үлкен туыс көкеге (тура аспанға/көкке жеткізу) қаратылып 

айтылатын лексеманың ішкі формасында сипатталған. Бұл қаратпа сөзді құрмет, махаббат сезімдерін көрсету үшін, 

бір адамның мәртебесін басқалардын алдында көтеру үшін қолданады. Табиғаттың заңдары мен адам өмірінің 

заңдарының бірігуі көпмағыналы етістік туу сөзінде беріледі. Бір жағынан бұл лексема ай мен күннің шығысын 

білдіреді: аспанда ай туды, құйрықты жұлдыз туды, туған ай. Екінші жағынан түбір морфема ту- туыстар, туған 

жұрт сөздерінде туыстық мағынаны білдіреді.  

Заманауи отбасы туралы дискурста Құдайға сілтемелер болады, әсіресе ата-ана жайлы айтылатын болса. Менің 

де ата-анам бар, Құдайға шүкір; Алла жазса, келесі жылы жастарды бөлек шығармақшымыз; Ал мен ата енеммен 

бiрге турып жаксы келiн болгым келедi болашакта кудай каласа; Барлық адам әртүрлі болғанымен, 

Жаратушымыздың алдында бірдейміз. Бірнеше бірліктердің жоғарғы күш мағынасында (Құдай, Алла, Жаратушы) 

жұмсалуы қазақ ұлтының санасындағы отбасылық құндылықтардың киелі екенін көрсетеді.  

Отбасы лингвоменталды кеңістігінің маңызды лексемаларының бірі – ата. Б.Д. Кокумбаева дәлел ретінде 

сөзқұраушы тізбекті келтіре отырып, оны басты константа деп атайды: ат – ата – атабек – аталы – атакты – атамекен 

- атанасия [12]. Ежелгі түрік сөздігінде (ЕТС) ата мағынасынан басқа ат формасында да беріледі [16,64б.]. Демек, 

туыстық терминдерінің ішкі формасында ата өмір бастауы дегенді білдіріпі, ата- өмір беретін адам. Бірақ заманауи 

қазақ тілінде ата сөзін білдіру үшін әке немесе көке сөздері қолданылады. Ата, ата-ана құрамдас бөлігінде сақталып, 

сөйлеушіден алыс ұрпақ ата сөзіне ауысқан (салыст., орыс әлем бейнесінде отец бастапқы мағынасындағы идеяны 

сақтайды).  

Отбасылық лингвоменталды кеңісітігінің ажырамас бөлігі болып аруақтар дүниесінде өмір сүретін аруақтар 

болып саналады, қазақтар өздерінің бақ пен сәтсіздіктерін солардың әсерінен болатын деп санайды (аруақ қонған 

адам). Бұл сонымен қатар отбасы ұғымындағы жоғарғы күштің архетипикалық бейнесінінің бірлесуін көрсетеді. 

Сәттілік тілегенде аруақтарды шақырады (аруақ саған жар болсын!), аруақтарды қарғыс айтқан кезде де шақырады 

(аруағынан садаға кет!). Егер көптайпалы орда жиналатын болса, олар ортақ әскери ұрандары Аруақ деп дауыс 

көтеретін болған [17,52б.].Ұрпақтардың виртуалды байланыстары үйлену той салтында да орын алады: заманауи 

қазақ тойында аруақтардың батасын алу үшін, аруақтарға арналған кілем төселінеді. Отбасы бейнесіндегі және 

ежелгі әлем туралы түсінікте бірліктің мысалы ретінде құдалардың мағынасы беріледі - құда, құдағи, құт, достояние, 

изобилие мағынасын береді. Құт қазақ мәдениетіндегі және түрік әлеміндегі маңызды константалардың бірі. Құт 

жоғарғы игіліктерді білдіретін жеке мағынанада да жұмсалады. Ежелгі түрік сөздігінде Qut сөзінің сипаттамасы екі 

бетті қамтиды а) жан, өмірлік күш, рух; б) бақыт, игілік, бақ; в) абырой, ұлылық [16,471б.]. Концептуалды түрде құт 

табиғаттан және рухтан (жоғары күш) бастау алатын өмірлік күш деген мағына береді. Сол сияқты құт Құдай сөзіне 

енген, мысалы, құдай бұйырса, құдай біледі. Түрік тілдерінің зерттеушісі Н.А.Баскакованың пікірінше, бұл сөз орта 

түрік дәуірінде (Х-ХVғғ.) тәжік немесе парсы тілдерінен алтай, қазақ, хакас, татар, ноғай және басқа да түрік 

халықтарымен алынуы мүмкін [18]. Құдала мағынасының құда, құдағи, құт сөзінен шығуы қалыңдыққа келген 

кісілердің ерекше дәрежесін көрсетеді. Коммуникативті санада олар ерекше тапсырманы орындаушы, жоғарғы 

күштердің елшілері екендігін көрсетеді. Неке екі индивидтің бірге тұрып, екі отбасының қарым-қатынас жасауы 

емес, ол өмірді жалғастырушы діни заңды орындау, екі ұрпақтың қосылуынан шығатын өмірлік күштің дамуының 

жаңа деңгейі. Көптеген мақал-мәтелдерде некенің құндылығы жастардан (үйленіп жатқан) олардың аға ұрпақтарына 

ауысады: Күйеу – жүз жылдық, құда – мың жылдық; Досты періште қосады, құданы құдай қосады. Құдалық 

лексемасы сонымен қатар дауды шешу жолы туралы мәтелдерінде қолданылады: құда да тыныш, құдағи да разы. 

Егер орыс тіліндегі әлем бейнесінде туылу мәні отбасы семья лексемасының шегінде болса, қазақ тілінде бұл 

мағынаның лексемасы метафоралық бейнедегі қосалқы форма болуы мүмкін (жанұя, отбасы), немесе қосалқы бөлік 

(үй-іші, үй-күй), метаномиялық өзгерістің нәтижесі болуы мүмкін. Және бұл формалар Ежелгі түрік сөздігі [16] мен 

Севортянның [19] түрік тілдерінің этимологиялық сөздігіндегі түбірлерден пайда болған ру, тайпа, ұрпақ, ата (рулық 

қатыс, тайпа, жуз, шежіре, аталар, баба, тектін, төркін, тұқиян), мағыналарымен салыстырғанда өте көп емес. 

Заманауи қазақ тілінде отбасы мағынасындағы лексемалар басқа мағыналарға ауыспайды (тілдер тобы). Түрік 

тілдерінің этимологиялық сөздігінде аффикстық алмасу мен өзгерістер заңдылықтары ескерілген заманауи түрік 

тілдеріндегі түбір сөздің мағынасы беріледі, соның ішінде туыстық мағынадағы түбірлерге уқ/uk- (ұқ) [19,582б.] 

жатады. Заманауи қазақ тілінде бұл түбір ұқым-тұқым, ұғым сөзденінің құрамына енеді. Басқа уру:f\ uru: 1.ру 2. 

тұқым 3. ұрпақ [19,604б.] түбірін талдаған кезде, автор бұл мағыналар түрік тілдерінде семантикалық даму алған бұл 

форманың басқа мағыналарына қарағанда ең ежелгісі екенін атап көрсетеді және бір семантикалық байланыспен 

бірігеді. Сөздікте түрік тілдеріне енген ур/ur түбірінен шыққан “ұрықтандыру” және басқа етістігінің нәтижесі мен 

оның субъекті, объекті аттары мағынасында туындайтын аффикстық формалардың сөздік қатары берілген. Қазақ 

тіліндегі бұл форманың мысалы ретінде ұрпақ, ұрық сөздерін келтіруге болады. Сонымен қатар түрік сөздігінде 
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туыстық мағынасын беретін екі форма бар: ul және urï. Ul – түбір [16,608б.], заманауи қазақ тіліндегі келесі 

формаларда сақталған: ұл, ұлт, ұлы. Urï – ұл, uruŸ – ұрпақ, uruŸ özlug – туысқандар мен жакжаттар [16, c. 614], бұл 

түбірге келесі мысалдар беріледі: ұрпақ, ұрық.  

 О.Сүлейменов буындарды қайта құрастыру мен алмастрыу заңдарына сүйене отырып ur/ ur, or, ar [20,33б.] - ul - 

ru – [20,42б.] бұл формалар бір праформаның өзгерген түрлері. Рулық топтың мағынасы ру, ру шежіресі, жұрт, 

рулық сөздерінде беріледі. Мысалдарда берілгендей отбасы лингвоменталды кеңістігінің құрамында тілдік 

фитоморфтық метафора болғанымен, бұл формалар отбасы лексемасының бөлігі болған жоқ: тұқым; ұрық. Ұрпақ 

сөзі басқа да метафоралармен көрсетіледі: түлек; үрім-бұтақ. Қазақ халқының менталитетінде ұрпақтың жалғасуы 

мәңгілік қозғалыспен, өмірдің жалғасуымен байланысты болса, бұл ұл, ұласу, ұлан-байтақ, ұлғайту,ұлан-асыр, ұлы, 

ұлыс дериваттарының болуын дәлелдейді. Жоғарыда келтірілген мысалдар нуклеарлы отбасыға қарағанда үлкенірек 

топты немесе сөйлеу субъектісіне қатысты келесі ұрпақты білдіретін лексемаларда сақталған, ал отбасы – рулық 

топтың бір бөлшегі ғана болып табылады. Отбасы мағыналары туынды болып келеді, демек екінші реттік форма. 

Сонымен қатар жоғарыда айтылған жанұя, отбасы, үй-іші сөздерінен басқа сөздіктерде отбасы мағынасындағы үй-

күй, ошақ қасы, ошақ бұты, отау сөздерін табуға болады. Және де нақышты сөйлемдердің құрамында кездеседі: 

берекесі жоқ үй. “Отбасы” мағынасында туынды сөздерді шығару барысында көбінесе үй, үйлену шаңырақ, 

шаңырақ көтеру [тура мағынада, киіз үйді құру барысында шаңырақты көтеру], шаңырағы ортасына түсті [тура 

мағынада, шанырағы шайқалды], шаңырағың биік болсын[тура мағынада, шаңырақ биікте орналссын] сөз тіркестері 

қолданылады.  

Отбасылық топты білдіру – бұл лексеманың “тұратын жер” семасымен метаномиялық ауысуы: жұрт,отбасы, 

отағасы [тура мағынада, оттың үлкен ағасы], жылы орынын суыту [тура мағынада, жылы жерді суытып алу]. Тіпті 

метафоралық түрде білдіру кезінде де ұя, отбасы, ауысу “тұрғылықты жер” семасы бойынша іске асады. Отбасы 

мағынасының негізгі семасы болып “тұратын жер” болса, “ұрпақ жалғасы” семасы басқа лексемалардың негізгі ойы 

болып табылады, жақын\алыс туыстар кеңістік метафорасы қазақ дискурсында келесі еркешеліктерге ие: жақын 

туыстар сөз тіркесі болуы мүмкін, бірақ жақындық критерия болып нуклеарлы отбасы болмайды, сонымен қатар ана 

жағынан туыстық қатынас (мысалы, әпкесінің баласы жақын деп аталуы мүмкін) немесе қарым-қатынас жасау 

жиілігі де жатпайды. Аудиторияға жақындар деген сөзді қолданғанда сөйлеуші сол жерде отырғандарды меңзейді. 

Ауызша дискурста жақын туған сөзіне ауысуы мүмкін. Дегенмен туыстарды бұлай алыс жақын ретінде бөлі 

негативті түрде қабылдануы мүмкін. Мерекелерде барлығына бейтарап күйде және барлығын қамтитын жалпылама 

сөздер қолданылады: ағайын-жұрт жекжат, ағайын, құда-жекжаттар, іні-бауырлар, қарындастар. Алыс 

туыстықандарға алыс лексемасы орынсыз. Бұндай қатынасты білдіру үшін аталас, ағайын, тумалас, жекжат, 

жекжат-жұрағат, сүйек шатыс сөз тіркестері бар. Осындай сөз бірліктерін қолдану “нақты айта алмаймын, 

дегенмен .... жағынан туысқандар болып келеді” дегенді білдіреді.  

Түріктердің ежелгі сенімдері мен көшпенді өмірдің ерекшеліктері, қыста қыстауда тұрған кезде, жазда 

жайлауда көп ағайындарымен қатынаса өмір сүруі, тұқымның архетипикалық бейнесі және космогонизмнің белгісі 

ретінде өмірдің бастауы, өмірлік күш беретін таңғажайып қуат көзі екенін анықтаған.  

Талқылау. “От” космогониялық бейнесі. Туыстық туралы архетипикалық бейненің нәтижесі ретінде 

ОТБАСЫ-ОТ/ОШАҚ ОТЫ этномәдени метафораның құралуы болды. Отбасының айнала жиналатын орнының атын 

ауыстыру көптеген мәдениеттерге дәстүрлі болып келеді. Бірақ қазақ мәдениетінде от жандандыратын қуат, 

таңғажайып қуаттың бір бөлігі болып саналады. Отқа табыну өте ежелден келе жатқан, үйдегі ошақ отын қорғаушы 

– Ұмай (Тенгридің келбеттерінің бірі) анаға табынудан шыққан. От әр киіз үйдегі күннің бір бөлігі болып саналған. 

Адамдар отты тұқымның қорғаушысы санаған, сондықтан оны басқа үйдің отымен араластыруға болмайтын 

[21,168б.]. От отбасы лексемасының құрамына енеді, сонымен қатар оты өшті тура мағынада, оты сөніп қалды, 

отын жағу, оты басқаның мұңы басқа тура мағынада, ошақтары әртүрлі, мұңдары да әртүрлі сияқты тұрақты 

тіркестердің құрамында отбасы мағынасын береді. Отқа табыну қазақ үйлену дәстүрінде де орын алады. Отқа май 

құю үйге жаңа түскен келіннің отқа құрбан шалуының белгісі. 

Отбасының қорғаушысы ретіндегі оттың архетипикалық бейнесі, адамдар арасындағы туыстық қатынасты 

білдіретін табиғат қуатымен (от, күн, ай) байланысты көптеген сөз тіркестерінде сақталған. Бұл балаларға, 

кішкентайларға, жақсы көретін жандарға арналып айтылатын сөздер: шырағым, күнім, жарығым, айналайын 

қарағым, көзімнің нұры. Адардардың ара-қатынасы оттың қуат алмасуымен метафораға айналған. “Басқаларға 

тартымды болу”, “басқаларға ұнау” мағынасындағы лексемалардың ішкі формасында от бейнесі бар және ол 

“жарық, от, жылу беру” мағынасын береді, мысалы қылығымен жұртқа жағу, сөзі көңіліме жағып қалды, көңіліне 

жағу. Келесі мысалда адамның бар жақсы қасиеттері “қуат шашырату” семантикасы арқылы суреттеледі: Абай 

бойынша, жақсы кісіде үш қасиет: ыстық қайрат, нұрлы ақыл және жылы жүрек болу керек делінеді. Жалын 

бейнелі бағынасында, жалын атау. Жарқын, жаны жарқын адам, ақ жарқын, қадамыңа нұр жаусын. 

Таңғажайып қуат көзінің архетипикалық бейнесінің түсіндірмесі болып туыстар туралы түсінік өмірлік күштің 

көзі саналады. Қазақтардың коммуникативтік санасында көпшілік жақсылық, адамның мәртебесі, қолдау ретінде 

есептелінеді. Ағайын тату болса – ат көп, абысын тату болса – ас көп; Ағасы бардың – жағасы бар, iнiсi бардың – 

тынысы бар. 

“Шеңбер” архетипикалық бейнесі . Шеңбер - қазақ этномәдениетінің ажырамас бөлігі, ол тұрғын үйдің пішіні 

(киіз үй) және шаңырақтың мәдени белгісі. Шеңбердің сызбасы отбасы мағынасын беруге арналған тілдік 

бірліктердің қатарына жатады: жанұя - жана ұя, ошақ қасы, ошақ басы, ошақ құру. Үй, ұя, ошақ туынды бірліктері 
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шеңбер пішініне келтіріледі. Ұя, отбасы, туған-туысқан және тәрбие туралы мақал-мәтелдерде өте көп орын алады: 

Ұяда не көрсең, ұшқанда соны iлесiң. Жетесі жаман – тегі нашар, ұшып шыққан ұясы жаман. Үй отбасылық қарым-

қатынастар туралы үйлі, үйлену семантикалы байланысқан тілдік формаларды құрастыруда қолданылады. 

Лексикалық бірліктердің қатарына енетін үлгілердің мәдени ерекшеліктерін зерттеу барысында, М.Киммел үлгілер 

физикалық және әлеуметтік-мәдени қарым-қатынастардың диалектикалық байланыстары арқылы пайда болады деп 

атап кеткен, сол себепті үлгілер дискурсты, материалды және салттық мәдениетке біріктіріледі [22,298б.]. 

Қазақтардың мәдениетінде шеңбер бойынша қозғалу ежелгі салттарда бар. Қауіпті сапар алдында отбасымен, 

туысқандарымен, көршілерімен және ауылымен қоштасу сәтінде спираль бойынша жүріп, ошақ басын айналатын, 

кейін киіз үй мен ауылды айналып Айналып кетейін!, Айналайын, ауылым! Айналайын, атамекен! Айналайын, туған 

ел! деген жолдарды айтады. Сөйтіп ол жолға шығып және еліне қайтып келісімен бұл салтты үлкеннен кішіге қарай 

орындайтын болған [23,183б.]. “Біреуге жақсы қарау” мағынасы заманауи қазақ тілінде “объекттің айналасындағы 

қозғалыс” мағынасымен келтіріледі. Мысалы еркелету мақсатында айналайын айналу сөзінен, айналдыру, сонымен 

қоса бөлену тіркестері қолданылады. Әр әйел адамның бақыты алдымен отбасын құру, ана атану, отбасының 

қуанышына, мейріміне бөлену. Бөлену етістігі арқылы субъекттің жақсы эмоционалды жағдайын көрсетуге болады: 

даңққа бөлеу, сый-құрметке бөлеу, бақытқа бөлену. Қазақтардың мифологиясында “шеңбер” архетипикалық 

бейнесін көрсететін бейне бар. Ол адамды құратын күші бар киелі құс Самрұқтың ұясы. Түріктер мен қазақтар 

мифологиясының ең танымал желісі ол Самрұқтың балапандарын жегісі келген жыланнан құтқарған Ер Төстік 

туралы аңыз. Әлем Ағашының биігіндегі Самрұқтың ұясында Ер Төстік қайта туылып, Самрұқтың қанатында жер 

бетіне оралады. ОТБАСЫ- ҰЯ метафоралары отбасы, туысқандар мен тәрбие туралы мақал-мәтелдерде жиі 

қолданылады: Ұяда не көрсең, ұшқанда соны iлесiң; Құртақандай торғай да, Өз ұясын қорғайды; Жетесі жаман – тегі 

нашар, ұшып шыққан ұясы жаман; Ұшқан ұя; ұя бұзу; ұя бұзар. 

Мифологиялық салттық практикада “шеңбер” белгісін мысалы ретінде тілек мақалды келтіруге болады: Үй 

болған соң, белбау да керек, желбау да керек. Белбау бұл киіз ұйде сыртынан байлайтын бау, желбау- киіз үйдің 

ішінде шаңыраққа іліп қоятын шашақ бау. Бұл заттардың негізгі міндеті – қатты дауылдарда киіз үйді ұстап тұру, 

бұл тіркес отбасының ішкі және сыртқы қиындықтарға төтеп бере алуын білдіреді.  

Қорытынды. Қазақ мәдениетіндегі отбасы лингвоменталды кеңістігі құрамына соның арқасында неке арқылы 

туыстық әлеуметтік қозғалыс ретінде емес әлем құрылымының заңын, жоғарғы күштердің қалауын орындау ретінде 

қабылданатын космогониялық архетипикалық бейнелерді қосады. Бұл көпшіліктің аксиологиялық құндылығын 

арттырып, туыстықтың сандық бағасын береді. Әлемнің космогониялық бейнесі отбасы сөзінің метафоралық 

мағынасын от семантикасы арқылы, ру тайпасын өмірлік қуат көзі ретіндегі бейне қалыптастыру арқылы көрсетті.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций / В. В. Красных. – М. : Гнозис, 

2002. – 284 с. – Курс лекций. 

2 Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры. М., 2001. 824 с. – Словарь. 

3 Большакова А.Ю. “Теория архетипа и концептология” Культурологический журнал, no. 1, 2012, pp. 8.- 

Культурологический журнал. 

4 Knox, Jean, 2003 Archetype, attachment, analysis: Jungian psychology and the emergent mind/ Hove : Brunner-

Routledge, 230 р. – Book. 

5 Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов. 

Бессознательное: сборник / Е. М. Мелетинский. – Новочеркасск, 1994. – 379 с.- Сборник научных статей. 

6 Юнг К. Архетип и символ. М.: Ренессанс: 1991. 304 с. – Книга. 

7 Русаков В.М. Категория концепт – архетип – дискурс: методологические новации в исследовательском 

инструментарии современного гуманитарного знания Вестник Нижневартовского государственного 

университета. 2010. №2. 50-55 с. – Журнал. 

8 Берсенева, О. Ю. Лингвориторическая организация психолого-прагматического дискурса (на материале 

популярных книжных серий о достижении успеха): монография / А.А. Ворожбитова, О.Ю. Берсенева. – 2-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 197 с. –Монография. 

9 Кшибеков, Д. К. Ментальная природа казаха / Д. К. Кшибеков. – Алматы: Галым, 2005. – 72 с. – Книга. 

10 Аюпов, Н. Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение: монография / Н. Г. Аюпов. – Алматы: КазНПУ 

им. Абая, 2012 – 256 с. – Монография. 

11 Федорова Лена В. К вопросу идентичности концептов «язычества» славян, тенгринианства тюрков и 

монголов / Л. В. Федорова // Concorde. - 2016. - №1. - с. 72-88 – Журнал. 

12 Кокумбаева, Б.Д. Культурология тенгрианского искусства: Учебное пособие / Б. Д. Кокумбаева. – 

Павлодар: ПГПИ, 2012. – 156 с. – Учебное пособие. 

13 Акатай, С.-К. Н. Мировоззренческий синкретизм казахов: автореферат дисс. ... докт. филос. наук / С.-К. Н. 

Акатай. – Алматы, 1995. – 38 с. – Автореферат. 

14 Аргынбаев, X. А. Брак и семья у казахов: автореферат дис. … докт. ист. наук / Х. А. Аргынбаев. - Алма-

Ата: АН Каз.ССР, 1975. – 130 с. – Автореферат. 

15 Каскабасов, С. А. Колыбель искусства / С. А. Каскабасов. – Алма-Ата: Онер, 1992. – 368 с. – Книга. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

127 

16 Древнетюркский словарь / В.М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак. – Ленинград: Наука, 

Ленинградское отделение, 1969. – 677 с. – Словарь. 

17 Мадигожин, Д. Т. Логика Небесного Закона. Көк Төре / Д. Т. Мадигожин, С. С. Аязбаев. – Алматы: Изд- во 

Арыс, 2012. – 168 с. – Книга. 

18 Сарыбаева, М. Ш. Система обозначений родства в английском, русском и казахском языках: автореферат 

дисс. ... канд. филол. наук / М. Ш. Сарыбаева. – Алматы, 1991. – 33 с. –Автореферат. 

19 Севортян, Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские основы на 

гласные) / Э. В. Севортян. – М.: Издательство «Наука», 1974. – 767 с. – Словарь. 

20 Сулейменов, О. О. Тюрки в доистории / О. О. Сулейменов. – Алматы: Атамұра, 2002. – 320 с. – Книга. 

21 Абуов, А. П. Религии в Казахстане: монография / А. П. Абуов, Е. М. Смагулов. – Костанай, ТОО 

“Костанайский печатный двор”, 2011. – 255 с. – Монография. 

22 Kimmel M. Culture regained: situated and compound image schemas. // Hampe B (ed.) From Perception to 

Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics, Berlin: Mouton de Gruyter. 2005. р. 285-311. – Book. 

23 Желтоксан Ж. Ақ Сарбаз - Космический Воин. Алматы, 1993 143 с. – Книга. 

 

 

МРНТИ 378.02:37 

 

Мынбаева А.П., 1Кудасбекова А.Б.2 
 

1,2 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, 

Шымкент, Қазақстан 

 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ МӘДЕНИ КОД ПЕН ТІЛДІК КОД 

 

Аңдатпа 

Мәтін линвистикасы ілімі мен мәтін теориясы тығыз байланысты. Екеуінің нысаны бір бірімен ұштасып 

жатады. Мәтін теориясы мәтінді құрылымдық және қызметтік жақтарынан алып таңдайды. Құрылымдық тұрғыдан 

зерттегенде мәтін негізгі салаларға көңіл бөледі. Байланыстылығы – бұл мәтіннің дұрыс құрылуы, дұрыс құрылмауы 

деген мәселелермен ұштасады. Мұнда элементтері неден тұрады және олардың арасындағы байланыстың сипаты 

қандай? Оны нелер құрайды? деген сұраққа жауап алынады.  

Оқушылардың жеке даму көрсеткіштерінің ішінде білім беру компонентін ерекше атап өту керек. Ол өзінің 

ұлттық мәдениетін терең меңгеру міндеттерімен және ана тілін еркін меңгерумен байланысты. Кейбір жағдайларда 

мәдени және тілдік код арасындағы түсініспеушіліктер адамдар арасындағы қарым-қатынасқа теріс әсер етуі мүмкін, 

сондықтан қазіргі уақытта көптеген ғалымдар мәдени және тілдік кодтардың өзара әсерін зерттеумен айналысады. 

Ұлттық мәдени код әдебиетте айқын көрінетіндіктен, мақала авторлары оны қазіргі мектепте оқыту әдістемесіне 

жүгінеді. Мақаланың жетекші идеясы Рухани жаңғыру міндеттерін жүзеге асыру үшін әдеби шығармалардың 

тәрбиелік әлеуетін анықтаумен байланысты. 

 Түйін сөздер: ілім, мәтін, лингвистикалық кеңістіктегі, мәдени код, тілдік код 
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CULTURAL CODE AND LANGUAGE IN LANGUAGE SPACE 

 

Abstract 

Text linguistics is closely related to the teaching and theory of text. The shape of both is the same. The theory of the text 

selects the text from a structural and service side. In structural research, the text draws attention to the main areas. 

Connectedness is that it is correctly worded, incorrectly worded. What are the elements and what is the nature of the 

relationship between them? What does it do? it is taken to answer. 

Among the indicators of personal development of students, it is especially important to distinguish an educational 

component. He is connected with the tasks of deep development of his national culture and free mastery of his native 

language. In some cases, misunderstandings between the cultural and linguistic code can have a negative impact on the 

relationship between people, which is why many scientists are currently engaged in research on the interaction of cultural and 

linguistic codes. As the national cultural code is most clearly manifested in the literature, the authors of the article refer to the 

method of its study in a modern school. The leading idea of the article is connected with the identification of the educational 

potential of literary works for the realization of the tasks of spiritual revival. 

Keywords: doctrine, text, linguistic space, cultural code, language code 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД И ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

Линвистика текста тесно связана с учением и теорией текста. Форма обоих совпадает между собой. Теория 

текста выбирает текст со структурной и служебной стороны. При структурном исследовании текст обращает 

внимание на основные области. Связанность - это то, что это правильно сформулировано, неправильно 

сформулировано. В чем состоят элементы и каковы характер связи между ними? Что это делает? берется ответить. 

Среди показателей личностного развития учащихся особо следует выделить воспитательный компонент. Он 

связан с задачами глубокого освоения своей национальной культуры и свободным владением родным языком. В 

отдельных случаях недоразумения между культурным и языковым кодом могут оказать негативное влияние на 

отношения между людьми, в связи с чем в настоящее время многие ученые занимаются исследованием 

взаимовлияния культурных и языковых кодов. Поскольку национальный культурный код наиболее ярко проявляется 

в литературе, авторы статьи обращаются к методике ее изучения в современной школе. Ведущая идея статьи связана 

с выявлением воспитательного потенциала литературных произведений для реализации задач духовного 

возрождения. 

Ключевые слова: учение, текст, языковое пространство, культурный код, языковой код 

 

Кіріспе. Өз мәдениетін тілі арқылы терең және еркін игере алған жағдайда тұлғадамуының көрсеткіші болады, 

себебі адам өзінің тілі арқылы ұлттық мәдени құндылықтарын көрсете алады. Қазіргі таңда қазақ тілінің байлығын 

қажеттілікке біз жеткізбесек, кім жеткізеді? Қоғам дамуы үшін оның мәдениеті дамуы сөзсіз, ал мәдениетті жоғары 

деңгейге көтеретін – тіл, кейде мәдени код пен тілдік кодтың арасындағы түсініспеушілік ұлттың адамзаттық 

дамуына әсерін тигізеді. Қазіргі таңда көптеген ғалымдарды тіл мен мәдениеттің байлынысы, әрбір адамның 

қоғамдық және жеке өміріне қатты әсер ететіндігі туралы түсініктер, яғни мәдени-тілдік код мәселесі алаңдатуда.  

Мәдени-тілдік кодты игеру тіл мен мәдениеттің құрылымы мен қызметі сияқты жалпы әлемдік қондырғының 

пайда болуына алып келеді. Біз ары қарай мәдени-тілдік кодты зерттеуді және оның ұлттық менталитетке әсерін 

байқап көрейік. Біз тіл – таңбалар жүйесінің сақталуы, ақпарат алмасу мен өңдеу құралы деп санадық. Яғни, бұл 

тұрмыс-тіршілікке қажетті бір қыры еді. А.А. Волков мынадай анықтама береді: «Тіл – универсалды семиотикалық 

жүйе, себебі тілдік таңбалар сөз арқылы беріледі» [1]. Ол тілді руханилықпен қатар, материалдық және физикалық 

мәдениет деп санайды. Семиотикалық тұрғысынан алғанда, мәдениет тілінің негізгі құрылымдық бірлігі таңбалық 

жүйелер болып табылады. Тіл адам үшін маңызды түсініктер мен оның соларға деген әсерін тіркеп отырады. 

Әлеуметтік ортада тіл – субъективті, жеке тәжірибеге интерсубъективті, мәдени мен үстеуді, әлеуметтік маңызды 

мәселелерді жеткізуді, баршаға ортақ мән үстеуге жаңдай туғызатын жол көрсетуші, құрал ретінде көрініс алады. 

Яғни, ақпарат алмасу процесіндегі қажеттілік. 

Әдістеме. Мәдениеттің бастауы тілдің пайда болуымен тұспа-тұс келеді. Мәдени кодына байланысты 

анықтамалар да жетерлік. В.В. Красных соматикалық, кеңістіктік, уақытша, рухани, пәндік әртүрлі мәдени 

кодтарының бар екенін, олардың арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ екенін айтады [2, б. 5-6].  

Н. Уәли тілдік таңбада екі кодтың болатынын айтады. Біріншісі – тілдік код, екіншісі – мәдени код. Тілдік 

таңбалардың мәдени семантикасын зерттеуде осы екі түрлі мәнділікті ажырата білу қажет [3, б. 18]. Ал А.И. 

Кравченко: «Мәдени код – ақпараттың таңбалар арқылы берілу, өңдеу, сақтау мен ұғыну сияқты кодталған түріндегі 

белгілі бірі ережелер жүйесі мен таңбалардың жиынтығы» [4], – деп көрсетеді. Р. Барттың айтуы бойынша, «код – 

өткеннің ізі». Ал, А.Ю. Лотманша «әлем – сөз, жаратылыс – таңбаның пайда болуы, мәдениет – күрделі құрылған 

мәтіндердің жиынтығы». Бұл жердегі «мәтін» сөзі мәдени ескерткіштердің конденсаторы іспетті, бұл жерден 

мәдениет – тіл – мәтін – өмір – мәтін – ескерткіш деген байланыс шығады [5]. М.М. Бахтин «Мәтін тек қана жанды 

сөйлеу ғана емес, мәтін-тілдік таңба жүйесі, яғни мәдени қарым-қатынастың түрі, – дейді. Осы тұрғыда Н.Уәлиев 

мәтінді тілдік код деп көрсетеді. Тілдік кодты ашу үшін оның аялық білімі тілдік кодты ашаалатындай болу керек. 

Біздің зерттеуіміздегі мәдени-тілдік құзыреттілік тілдік код пен мәдени код аясында жүргізіледі. Бірақ біздің 

тұжырымдауымыз бойынша, мәдени код бірінші пайда болады да, содан тілдік код қалыптасады. Себебі мәдени 

кодтар адам санасында өңделіп, танымында тілдік кодқа айналып, ұлтқа тән мәтін пайда болады. Сонда мәдениет – 

сана – тіл – ұлт айналасында үдеріс жүреді.  

Демек тілді анықтау, оның негізгі белгілерін көрсету шартты ұғымдар арқылы іске аспайды. Оның оймен, 

санамен байланысты қарастырылуының өзі тілдің ерекшелігін аңғартады. Осы орайда айтқанда, тілдік процестің 

негізінде белгілі бір энергетикалық күш жатыр, тіл үнемі даму үстінде болады (В. Гумбольдт, П.А. Флоренский). 

Осыны дәлелдейтін М.М. Маяковскийдің мына сөзін келтіре кетейік: «Тіл – өзін-өзі дамытатын, өзі-өзін басқаратын, 

өзін-өзі толықтыратын білім. Тілдік күш сол тілдің немесе басқа тілдің тілдік кеңістікке сәйкес тілдік үдерісін 

кодтайды. Барлық уақытта тілдік ретсіздіктердегі реттелу мен нормаға түскендегі үдерісі жүріп жатады. Бір уақытта 

жүретін тілдегі бұл екі үдеріс көрінісі – оның жаратылысының міндетті шарты. Тіл өмірі – тілдік өрістегі әртүрлі 
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нүктедегі энергия саны мен энергетикалық спектрдегі оның сақталу сапасы барысындағы тілдік энергияның үздіксіз 

жаңғыруы мен басылуы».  

Әрбір тілдің жиынтығы белгілі бір қатынас құралы – диалект, жаргон, тілдің стилистикалық өзгеріске 

ұшыраған түрлерімен қолданылады. Осындай қайсыбір құралдарды код деп атауға болады. Код жалпы мағынада – 

коммуникация құралы.  

Мәдениет өз көрсетуінде аспектуалданады, яғни семиотикалық тәсіл бойынша қатар түзіп, мәдениет әртүрлі 

семиотикалық үлгіде танылады. Сәулет өнері, музыка, кино – әртүрлі мәдениеттің тілі – семиотикалық қатарда 

жалпы менталды мағынасында топтасуы мүмкін. Семиотикалық қатардың негізінде жатқан жалпы мағына мәдени 

кодпен ұйымдастырылады. Мәдениет семиотикасында мәдени код «лингвомәдени стереотиптермен қалыптасқан 

белгілер мен механизмдер жиынтығы» [6]. Бұл механизмдер екі үдерісте жүреді: 1) мағыналардың ашылуында; 2) 

олардың репрезентациялануында (көрініс беруінде). 

К. Рапай мәдени кодты ашудың белгілі бір алгоритмін ұсынады. Оны ашу үшін адам айтқанындай емес, 

танымына сүйенді. Ары қарай кодты ашуда оның эмоциясына үңілді. Эмоциядан мағынасына емес, құрылымына 

анализ жасады. Тағы бір кодты ашудың әдісі – тілдік шаблондарды меңгеру. Тілдік шаблон деп сөйлеу шаблонын 

көрсетіп тұр. Сөйлеу шаблонын меңгеру арқылы мәдени-тілдік кодтағы бұзылысты байқауға болады. Ю.М. 

Лотманша мәдени код – кемінде екі мәдени таңбалардың бір-бірімен қарым-қатынасын құрайтын жарылыс. 

Таңбалар бір-біріне екі жақта әсер етеді: семиотикалық кеңістікте бір-біріне бара-бар немесе жанаспайды. Мәдени 

код – ақпаратты тасымалдау, өңдеу және сақтау үшін таңбалардың жиынтығы мен белгілі бір ереже жүйесі. Мәдени 

код – мағынасы мәдени тіршілік феномендерімен байланысты әлемдегі белгілі бір фрагменттердің бейнесі мен 

мәдени бірліктердің жиынтығы. Ал код – нақты хабарламаларды қалыптастыру ережесі. 

Код мәдениеттің мағыналық деңгейіне енуіне жол ашады, кодтық білім болмай мәтінді аша алмауымыз мүмкін. 

Мәдени код барлық мәдениеттің тілінде жатыр, бірінен кейін біріне мағыналық деңгейге көше беретіндіктен оларды 

ашу оңайға түспейді. Мәдени-тілдік код тілді қолданушылардың ұлттық менталитетімен тығыз байланысты және 

ақпаратты беруде оған әсерін тигізеді. Мысалы, Ә.Бөкейханов – тұлға – Алаш орда қозғалысының жетекшісі – Қазақ 

Республикасының алғашқы төрағасы – ұлт қамын ойлағаны үшін жазаланған. Бұл жерде Ә. Бөкейханов – тілдік код, 

оның қандай тұлға екені оның мәдени коды болып табылады. Әр ұлттың мәдени коды мен тілдік коды бар. Мәдени 

код пен тілдік код бір-бірімен тығыз байланысты. Мәдени код тілдік код арқылы шешіледі. Енді «адам жанының бір 

ұшы шашында»деген тұрақты тіркесті алып қарасақ, халық ұғымында шаштың кез келген жерге тастамау керек 

екендігін білеміз. Осы халық санасында мәдени кодталған ақпараттың түбін іздеу үшін білім аясы қажет. Білім аясы 

– тілдік кодта. 

Әйел баласы шашын беталды тастамас болар, -деді Айша. – Тарақтан түскен шаш әлдеқалай отқа күйсе, о 

дүниеде балалары шрылдайды дейді. Анасының шашының отқа күйген исін танып қояды екен де: «Анамыз тозақ 

отына күйіп кетті-ау!» деп шыр айналып, шырылдайды екен. Тозақ отынан анасын құтқарып алмақ болып, өздері 

де сол тамұқ өртіне түсіп кете жаздайды екен. Әне, сондықтан шашты көміп таста... (Ш. Мұртаза. Ай мен 

Айша). 

Нәтижелер мен талқылар. Мәдени кодқа жинақтай келе мындай анықтамалар беріп көрейік: 

1. Сол ұлттың мәдениет түрлерін (ауызша, жазба мәдениет) түсіну тетігі. Мәдени код берілген сөздің 

бейнеленген мағынасын түсінуге мүмкіндік береді. 

2. Адамның материалдық және рухани іс-әрекетіне негізделген сөздің мағынасы мен белгілердің жиынтығы. 

Э. Сепир тілдің мәдениетпен тығыз байланыста екенін айта келіп, мәдениет пен тілдің спецификасын жасады: 

«Мәдениетті анықтау үшін сол ортаның жасағаны мен ойлағанын білу керек, ал жасау мен ойлау тіл болып 

табылады». Сонымен, мәдениет тілсіз, тіл мәдениетсіз жасай алмайтынын көруге болады. Бұл байланыста тілдің 

«ішкі форма» екенін, мәдениет дамуы адам қоғамында жүзеге асырылатынын байқаймыз. Осы ретте бұған дейін 

зерттелген мәселе, тіл – тек адамға ғана тән құбылыс. Қазіргі анықталған антропоөзектілік лингвистикада тіл мен 

мәдениетті игеру бірінші орынға шықты. Мәдениет сәулесінен кейін тілдің функциялары тіл білімі ғылымын негізге 

ала отырып, адам туралы басқа ғылым салаларында қарастырылады. Мәдениет – адам жасаған және жасайтын 

материалды және рухани қажеттіліктер. 

Елбасы айтқандай, «дәстүр мен мәдениет – ұлттың генетикалық коды. Қазақстандық мәдениет еліміздің барлық 

азаматтары үшін патриоттықтың өзегі болуы қажет. Біз ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді әр алуандығын 

және айбындылығын сақтай отырып, оны қорғауымыз, мұрамызды түйірлеп жинастыруымыз керек» [7]. Ол 

қазақстандық мәдениет – елдің барлық азаматтары үшін патриоттық өзегі болуы тиіс екенін әлденеше рет атап өткен 

болатын. Қазақтарда әрқашан да жеті ұлы рухани құндылығы, яғни «Жеті қазынасы» болды. Сондай-ақ, «Қазақстан-

2050» бағдарламасында ұлттың мәдени кодының жеті бөлігі: мұра, дәстүр, салт, тіл, отбасы, шаруашылық жүйелер, 

мерекелер анықталған. Бұл – туылғаннан қалыптасатын, өмір бойы адамды сүйемелдейтін және ұрпақтан-ұрпаққа 

берілетін құндылықтар. Өзінің қалыптасуының бастауын білетін, тарихи түп тамырын құрметтейтін және дәстүрін 

сақтайтын халық – ол қуатты және табысты мемлекеттің негізі. Тілді ұлт коды ретінде қарастыру мәдени 

мұрамыздан сыр шертеді. Мәдени мұра – тарих. Әр халық өзінің ұлттық кодын білуі тиіс. Ұлттық кодқа жоғарыда 

атаған құндылықтарымызды жатқызар едік. Ана тіліміздің қолданыс аясын кеңейту мақсатында қажеттілікті 

туындатуымыз керек. Осы арада ұлттық кодты сипаттайтын сол ұлттың мәдениеті, әдет-ғұрпы, әдебиеті. Атадан 

балаға мирас болған тілді ұлттық код ретінде қарап, тарихымыз бен мәдениетімізден сыр шертеміз. Қай ұлттың 

болмасын басқа халықтан ерекшеленіп, дараланып тұратын сол елдің мәдениеті, салт-дәстүрі, әдебиеті. Осылайша 
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өзінің мәдениеті арқылы басқа елдерге, дүниежүзіне танылады. Ертеден келе жатқан ата-бабалардың өлшеусіз 

рухани байлығы, қазақ отбасы тәрбиесінде ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан халықтығы, ізгілігі, тәрбиенің 

мәдениетке байланыстылығы, табиғатқа сәйкестілік, жүйелілік, тұлғалық принциптердің өткен ғасырлардағы 

тәрбиенің тұжырымдамалық идеяларының жалғасы екендігін көреміз. Ұлттық мәдениет тарихының қайта жаңғырып 

өркендеуі, әдебиеті мен дәстүрлерін қадірлеу – оның әлем алдындағы өзіндік ерекшелігі, даралығы. Ал осы ұлттық 

кодтың бәрі көркем мәтінде көрініс табады. 

Қорытынды. Елбасы көрсеткендей: «Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, 

байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. 

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек» [7]. 

Сонымен, тілдік код – әлеуметтік-лингвистикалық бағытта қарастырылатын, сол тілде қарым-қатынас 

жасаудағы диалект, жаргон, вербалды, бейвербалды әрекеттердегі термин. Мәдени кодқа сол елдің ұлттық 

құндылықтары және тарихи қойнауында өмір сүрген мәдени байлықтары жатады. Ұлттық кодтың көрінетін тұсы – 

көркем мәтіндерде. Мәтін – тілдік код, мәтін арқылы байланысқа түскен адресат пен адресанттың тілдік кодты аша 

алатындай аялық білімі болуы керек, болмаса, көркем мәтінді оқу барысында түсіне алатындай оқырманның тілдік 

білімі болуы қажет. Н.Уәлиевше айтсақ, тілдік білім дегеніміз сөзді, оның мағыналарын, сөйлемнің мағыналары мен 

құрылымдарын білу дегенге саяды. “Оқырман-тілдік тұлға” мен “суреткер – тілдік тұлға” – нақты бір тілдің 

субъектісі. Тілдің дыбыстық, лексика-семантикалық, грамматикалық бірліктерінің мән-мағынасы мен қызметі, 

нормасы екеуіне де ортақ. Бірақ автор өз ойын көріктендіре жеткізу үшін, авторлық қолданысымен беру үшін тілдік 

білімін қолдануы мүмкін. Мысалы, қаламгер қарғыс атсын демейді, ақ дәмім жібермесін деп қолданады. Сонымен 

қатар, шығармаларда «Көзімді ашып, үйдің уығына, одан шаңыраққа қараймын. Ашулы түндіктен көкпеңбек мөлдір 

аспанды көріп, кеудеме белгісіз бір қуаныш лықсығандай болды». Мұнда қазақ халқының заттық мәдениетін 

танытатын лингвомәденимемдер. Осылар арқылы оқырманға ерте заманның “есігі” ашылады. Жоғарыда келтірілген 

семиотика тілдік код болса, екінші жағынан, когнитивтік код я болмаса тіл субъектісінің адам санасында 

бейнеленуі, ұрпақтан-ұрпаққа тіл арқылы беріліп келе жатқан дәстүрлі білімдер жүйесі. Тілдік таңба стимул болса, 

оқырман санасындағы білімнің мән алуы (актуалдануы) – реакция. Бұл жайт мәтін арқылы “оқырман-тілдік тұлға” 

мен “суреткер-тілдік тұлға” арасында диалогтің басталғанын байқатады. Екі бірдей код – тілдік код пен мәдени код 

ашылғанда ғана екі тұлға арасында диалог өрбиді. 

1) тілдік код - сөздің лексика-семантикалық ерекшелігін көрсетеді, яғни сөздің сөздіктерде берілетін 

түсіндірмесімен сәйкес келеді. Оның лексикалық мағынасы болады. 

2) мәдени код – лексика-семантикалық ерекшелігімен қатар, сол халықтың тарихымен үндес адам санасында 

көрініс беретін семиотикалық жүйе [101]. 

Қазіргі таңда барлық ғылым саласында ең бірінші мәселе – адам болғандықтан, тіл мен мәдени кодты 

антропоөзектілік мәселесі ретінде қарап, ұлттың танымында қарастырамыз. 

Сонымен, мәдени ұлтық код лингвистикалық және феноменологиялық құрылымға сүйенеді. Лингвистикалық 

құрылым бойынша бақылау және тану рөлін орындаса, феноменологиялық құрылым бойынша тұлғаның 

креативтілігін тудырады, барлық мәдени-тілдік танымын байытады [8]. 

Біз, үш тілді білім беру бағдарламасын қолдасақ та, рухани сананың жаңғыруына ұлттық код пен тілдік кодты 

игере алған жағдайда, мәдениетіміз бен тарихымызды жоғары бағалаймыз және еш көлеңкеде қалдыруға жол 

бермейміз. 
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МӘТІН АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  

МАҚСАТЫ МЕН МАЗМҰНЫ 

 

Аңдатпа 

Мәтін теориясы соңғы жылдары өз шеңберінде зерттелу деңгейі жоғарылай түсті. Біз мәтін лингвистикасын 

қарастыруды И.Р.Гальпериннен бастадық. Бір зерттеуші мәтіннің құрылымдық жағын қарастырса, бір мектеп 

мазмұны жағынан қарастырды. Мәтін теориясы – күрделі теория. Мәтін лингвистикасы – тіл білімінің күрделі 

саласы. Қазіргі таңда ғалымдар мәтін теориясын әрқырынан қарастырып жүр.  

Мәтін – «текст» деген латын сөзінен алынған, қазақша мағынасы – байланысу, бірігу. Сондықтан мәтін тілдік 

таңбадардың мағыналық және тұлғалық байланыс негізінде түзіледі.  

Мәтін теориясын қарастыру үшін адамның білімі мен біліктілігі қажет. Бұл мәтін теориясы арқылы филолог-

мамандардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың маңызы бұл ретте ерекше. Себебі, филолог-маман 

жоғарыдан кейінгі білім беруде оқу үдерісінде зерттеу жұмысына көп көңіл бөлінеді. Мақалада мәтін арқылы 

зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастырудың маңызы туралы айтылды. Бірақ бұл жұмыс жалғасын табады.  

Түйін  сөздер: мәтін, лингвистика, филолог, зерттеушілік құзыреттілік, құрылым, мәтін теориясы 
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GOALS AND CONTENT OF FORMING RESEARCH COMPETENCE BASED ON TEXT 

 

Abstract 

In recent years, the level of research in the field of text theory has grown. We began the study of the linguistics of the 

text with I. R. Halperin. One researcher looked at the structure of the text, and another school looked at the content. Text 

theory is a complex theory. Textual linguistics is a complex field of linguistics. Today, scientists are increasingly studying the 

theory of text. 

The text comes from the Latin word "text", the Kazakh meaning means "to connect, unite." Therefore, the text is formed 

on the basis of the semantic and personal connection of language symbols. 

Learning text theory requires knowledge and skills. The importance of forming the research competence of philologists 

through the theory of this text is of particular importance. This is due to the fact that philologists pay more attention to 

research in the educational process in post-graduate education. The article discusses the importance of text-based research 

competence. But there will be a continuation of this work. 

Keywords: text, linguistics, philologist, research competence, structure, text theory 
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ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

НА ОСНОВЕ ТЕКСТА 

 

Аннотация 

В последние годы уровень исследований в области теории текста выростает. Мы начали изучение лингвистики 

текста с И. Р. Гальперина. Один исследователь посмотрел на структуру текста, а другая школа посмотрела на 

содержание. Теория текста – сложная теория. Текстовая лингвистика – сложная область лингвистики. Сегодня 

ученые все больше изучают теорию текста. 

Текст происходит от латинского слова «текст», казахское значение означает «соединять, объединять». Поэтому 

текст формируется на основе семантической и личной связи языковых символов. 

Для изучения теории текста требуются знания и навыки. Важность формирования исследовательской 

компетентности филологов посредством теории этого текста является особой. Это связано с тем, что филологи 

уделяют больше внимание исследованиям в образовательном процессе в после вузовском образовании. В статье 
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рассматривается важность формирования исследовательской компетентности на основе текста. Но будет 

продолжения этой работы. 

Ключевые слова: текст, лингвистика, филолог, исследовательский компотентность, структура, теория текста 

 

Кіріспе. И.Р.Гальперин мәтінге: «Текст» - произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объектированные в виде письменного документа, литературно обработанное в соответсвии с типом 

этого документа, произведение, состоящие из название и ряда особых единиц (сверхпрозовых, единств, 

объедененных разными типами лексической, грамматической, логической, стилической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку) деген анықтама береді [1, 138]. 

Г.В.Колшанскийдің пікірінше, мәтін – бұл аяқталу мүмкін қарым – қатынас үзіндісі – хабарлау немесе 

адамдардың бір-бірімен пікір алмасу ретіндегі кем дегенде екі сөйлемнен тұратын байланыс [2]. Ал Н.Д.Зарубина: 

«Мәтін – бұл сөйлеушінің біреуіне қатысты аяқталған және дұрыс құрастырылған сөйлеу шығармашылығының 

жазбаша түрі» - деп тұжырмдайды [3, 139]. 

Мәтін көлемге, құрылымына, себебіне, байланыс жолдарына қатысты да анықталады. Мәселен, Р.В.Шмидт: 

«Мәтін сөзінің астарында коммуникативтік мақсатты жүзеге асыру үшін белгіленген жоспар бойынша небір 

жағдайдың жүзеге асырылуын қабылдайтын аяқталған мазмұнды бірлікті анықтайтын жазбаша немесе ауызша 

сөйлеу үзіндісі» - деп көрсетеді. 

Тұжырымдағанда, негізінде мәтін қатысымдық сипатта, яғни сөйлеу нәтижесі ретінде қарастырылады. Мысалы, 

Т.М.Әбдікәрімова коммуникативті мақсаттағы мәтінді былайша жіктейді: 

- жалпы қабылдаған мағынадағы қоғамдық үкім; 

- коммуникативтік қызмет, яғни мәтіннің белгілі бір коммуникативтік қызметі орындау қажеттілігі; 

- семантикалығы, яғни мәтіннің семантикалық жағынан біртұтас болуы; 

- жағдаят шарттылығы, немесе кез-келген мәтін, мәтін мзмұнындағы жағдаятты нақты анықтайды; 

интекционалдылығы, яғни айтушы не жазушы қатысымды белгілі мақсаттылығы; 

- грамматикалылығы, грамматикалық норманың сақталуы. 

Бұл пікірлерден мынандай мәселелер аңғаруға болады. 

Талқылау. Мәтін сөйлеу тілі шығармашылығы ретінде, ссөйлеу құралы және негізгі бірлігі ретінде 

қарастырылады. Содан кейін, барлық зерттеушілер үшін талассыз нәрсе, бұл – мәтінді туғызу және ойша өрбіту 

коммуникациялық құбылыс немесе қарым – қатынас мақсатының жетістігінің ғана орындалатындылығы. 

Жоғарыдағы талданған зерттеушілердің еңбектеріндегі пікірлердің ұқсас келетіні аңғарылады, мысалы, мәтін 

ауызша және жазбаша түрде жасалады, мәтін – бұл аяқталған шығарма және ең соңында, мәтін өзіндік ішкі 

құрылымнан және оның бөлімдерінің «шашырап кетуге» жол бермейтін байланыс құралдарының бар екені күмән 

туғызбайды.  

Сөйлеу әрекетінің теориясы тұрғысынан алып қарағанда коммуникация тілдік емес тапсырманың пайда 

болуына арналып есептелінген, ынталандырылған және мақсатқа бағытталған іс – әрекет болып табылады 

(А.А.Леоктьев) және барлық іс – әрекеттің жалпы мақсаты құрылымына әрқайсысының мақсаты сәйкес келетін 

әрекеттердің қолданысына қарай коммуникативтік – сөйлеу әрекеті деп аталады (М.А.Хэлидей, И.Р.Гальперин). 

Ғалымдардың бағыты біріншіден, мәтін - сөйлеу шығармашылығына әсер ететін іс – әрекеттің шынай шеңбері 

және шын мәніндегі құрылымы ретіндегі нысанды уәжділік екенін (объективтік фактор) айтады, екінші уәжділік – 

мазмұн, жіберушінің (айтушы, жазушы) дайындық деңгейі және қабылдаушының хабарламас, қарым – қатынастың 

материалдық құралдары. Осы уәжділік (фактор) қабылдай отырып, сөйлеушінің аяқталған сөйлеу мазмұнына 

қатысты вакуумда болмайтынын, жеке адамдар барлық жоғарыда айтылған сыртқы лингвистикалық факторлардың 

әсерінен қалыптасатынын ерекше айту керек. 

Сонымен, бұл уәжділік (фактор) сөйлеу шығармашылығына мәтінге әсері оның ішкі мазмұнын қалыптастыра 

отырып, мәтін жіберушінің (айтушы, жазушының) жеке өзі арқылы іске асады, ал ішкі мазмұн өз кезегінде 

коммуникативтік мақсат қоюды туғызады. Мәтіннің баяндаушының оған қатысты мәтінді қабылдаушының қарым-

қатынас байланыс міндетін құрады және оның коммуникативтік тұрғысмен өзара әрекеттестіген тұрады. Мәтінге 

тұтастық, типологиялық, стилистикалық ерекшеліктер, абзац немесе күрделі синтаксистік тұтастықтарға бөліну, 

сөйлемдер, лексика грамматикалық конструкциялар, мәтінішілік байланыстар, мәтіндегі сөйлемдердің тема-ремалық 

мүшеленуі сияқты қасиеттер тән.  

Э.Д.Сүлейменованың, барлық тіл бірліктері тек сөйлеу үдерісіне қатысушылардың қабылдауына лайық 

мазмұнды бере алатын бірліктердің ішіне ғана өзінің коммуникативтік мүмкіндігін жүзеге асыра алады. Мұндай 

ұғымдық мазмұн құбылыстардың, оқиға, жағдайлардың, олардың өтеу барыстарының нақты байланыстарын 

көрсетуі тиіс. Осындай күрделі қызметті атқаратын бірлік – мәтін болып табылады дей келе: Э.Д.Сүлейменова: 

«Тексттің кумулиятивтік табиғатында осы тұрғыдан тану керек, өйткені мәтінде коммуникативтік мақсаттарға 

сәйкес жинақталған әлеуметтік индивидуалдық тәжірибесі танылады», - деген пікір айтады. Сондай – ақ ол: «Текст – 

это именно та единица языка, в которой фиксируется познания действительности и информация, которой 

обмениваются члены общества»,- деп көрсетеді [4, 56]. 

Әдістеме. Мәтінді зерттеу; тілді әлемдік ауқымдауы кең құбылыс ретінде түсіну үшін, қарым - қатынас 

жасаудың бірден - бір тұтас құралы ретінде ұғыну үшін, тілдің адамзат қызметінің әртүрлі жақтармен байланысын 

терең білу үшін қажет болады. Мәтіннің көмегімен тілдің өмір сүруін, оның заңдылықтарын тануға болады. Өйткені 
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бұлар тілдік тұлғаларс, одан да ірдың тек сөйлемде ғана емес одан да ірі бөлшектердің құрамында қызмет етуін 

зерттегенде ғана ашылатын еді. Мәтін лингвистикасының қалыптасуы тілдік ілімдерден (лексикология, 

семасиология, морфология, синтаксис, стилистика) ұдайы байланыста болса, жалпы филологиялық (текстология, 

поэтика) тіпті филологиялық емес ілімдермен де (философия, психология, логика, эстетика) сондай байланысты.  

Қазіргі кезде мәтін лингвистикасында мынадай зерттеу бағыттарын көрсетуге болады: 

1. Мәтінді тіл жүйесіндегі өзіндік белгі, сапалары бар ең жоғарғы тұлға – бірлік (жүйе) ретінде қарастыру;  

2. Мәтіннің түрлерін ажыратып, мәтітипологиясының жасалуы; 

3. Мәтін құрушы тұлға – бірліктерді және олардың қызмет ету ерекшеліктерін көрсету; 

4. Мәтінге тән категорияларды анықтау; 

5.  Мәтін құраушы байланыстар мен қарым – қатынастардың ерекшеліктерін ашу. 

Тілдік жүйедегі мәтін – қатысымдық бірлік. 

Мәтіннің сыртық және ішкі формаларын тану арқылы линвистикада тіл жүйесі туралы, тілдік құрылымы мен 

тіл бірліктерінің функционалдық ерекшеліктері туралы білім жүйесі қалыптасды. Фонемадан бастап, құрмалас 

сөйлемге дейінгі аралықтағы тіл бірліктерінің қызметінің айқын танытатын мәтін – өзі де тіл бірлігі болып табылады.  

Мәтін – тіл жүйесіндегі өзінің мәні мен болмысына сай сөйлемдердің жәй ғана тізбегі емес, мағыналық – 

құрылымдық күрделі тұлға. Ол – логикалық, грамматикалық, мағыналық байланыстарға негізделген, тиянақты 

мазмұнға ие біртұтас қарым – қатынас бірлігі. Сондықтан мәтіннің құрылысына оның түрлі қыртыс қабаттарына 

түзіліп, мәнді де сипатты ерекшеліктерін ашу, белгілі кеңестік пен уақыт шеңберінде өмір сүру заңдылықтарын 

айқындау, сөйтіп мәтіннің ішкі бірлігінің сыр-сипатын т.степ түгендеу тіл білімінің басты міндеті. 

Мәтін линвистикасы мен мәтін теориясы тығыз байланысты. Екеуі де бір обьектіні қарастырады. Мәтін 

теориясы мәтінді құрылымдық және қызметтік жақтарын қарайды. Құрылымдық тұрғыдан зерттегенде мәтін негізгі 

салаларға көңіл бөледі. Байланыстылығы – бұл мәтіннің дұрыс құрылуы, дұрыс құрылмауы деген мәселелермен 

ұштасады. Мұнда элементтері неден тұрады және олардың арасындағы байланыстың сипаты қандай? Оны нелер 

құрайды? деген сұраққа жауап алынады.  

Мәтіннің түзілуінің жалпы да ортақ ұстанымдары, олардың мәтін мазмұнының жанрлық т.б. ерекшеліктеріне 

байланысты болатыны анықталады. 

Мәтіннің табиғатын тану арқылы лингвистикада тіл жүйесі туралы, тілдік құрылым мен тіл бірліктерінің 

функционалдық ерекшеліктері туралы білім жүйесі қалыптасады. Фонемадан бастап құрмалас сөйлемге дейінгі 

аралықтағы тіл бірліктерінің қызметін айқын танытатын мәтін – өзі де тіл бірлігі болып есептеледі.  

Мәтін адамдарының тілдік қарым - қатынасының желіссі болғандықтан, мәтіннің қатысымдық аспектісі соңғы 

жылдары көп қарастырылып жүр. Қатысымдық теорияға сүйене отырып, мәтін теориясы әлеуметтік лингвистика, 

психология, информация теориясы мен бұқаралы қатысымдық теориясымен тығыз байланыс жасайды.  

А.Н.Новиков мәтіннің семантикасы мен формальдық көрінісіне кешенді талдаулар жасай кел: «Мәтіннің 

мазмұны түсініп қабылдаудың тікелей нәтижесімен бейнелеудің денотаттық деңгейіне сәйкес келеді» деген 

тұжырым жасайды. [5]. Сондай – ақ А.Н.Новиков: «Мыслительное содержание, выстпающее как бы в роле значение 

тектов, нигде предворительно не завфиксировано. Оно возникает каждый раз при восприятии текста как результат 

его понимания. Главное же заключается в том, что такое значение текта, образуясь посредством значений языковых 

единиц, состовляющих текст, не сводиться к сумме, значений этих единиц. Здесь происходяткачественный переход. 

Поэтому такой результат понимания не является значением в том смысле в каком понимается это слово 

приминительно к языковому знаку», - деп көрсетеді. [5, 5-6-6.] 

Э.Д. Сүлейменованың пікірінше мәтін – мағыналық (мәндік) жағынан тым қозғалмалы бірлік болып табылады. 

Бұл қозғалмалықтың мәнісі мәтіннің түрлі факторларме детерминденгендігімен байланысты. Қатысымдық бағытқа 

өріле байланысқан сол факторлардың табиғаты ерекше [4]. 

Ал енді осы мәтін арқылы филолог-мамандардың зерттеушілік құзыреттілігін дамытуды қарастырсақ, қазіргі 

таңда қандай маңызы бар соны айқындаймыз.  

Біз қарастыратын мәселе өзіміздің зерттеуімізді басқа қырынан қараймыз. Себебі магистранттардың 

зерттеушілік қабілетін дамыту жаңалық емес. Өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі ұйымдастыруға бағдар жасай 

отырып, өндірістің тиісті салаларына тез бағыт бере алатын адамдар үшін қазіргі қоғамның қажеттілігі ғылымды оқу 

үрдісімен біріктіру бағытында білім беру процесіне деген көзқарасты өзгертуде. Л.Ф. Авдеева, Г.Н. Александрова, 

А.Н. Алексеева, В.И.Грошев, В.Е. Евлютина, В.И. Загвязинский, C. И. Зиновьев, Н.В. Кузьмина, В. С. Кузнецова, 

И.Я. Макарова, Е. С. Спицина, Г.М.Храмова және басқалар. Ғалымдар мен қалыптасқан дәстүр бойынша біз 

университеттегі студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының екі түрін ажыратамыз: - студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмыстары, оқу бағдарламасының бөлігі ретінде оқу процесіне енгізілген (бұл жағдайда оны оқу-зерттеу 

қызметі деп атауға әдетке айналған); - білім беру үдерісінен тыс студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі (бұл қызмет 

түрі әдетте зерттеу деп аталады). Университеттегі студенттердің ғылыми жұмыстарының арасындағы осындай 

айқын айырмашылық бізге маңызды болып көрінеді. Неге біз солай ойлаймыз? Біріншіден, өйткені мұндай 

ерекшелік осы қызмет түрлерінің әртүрлі түпкі мақсаттарын дәлірек көрсетуге мүмкіндік береді. Оқу үдерісінен тыс 

жүргізілетін ғылыми-зерттеу қызметі университет студенті оқу кезеңінде айналысатын қызмет түрлерінің біріне 

жатады: академиялық (бұл барлық университеттік студенттерді қамтитын қызметтің негізгі түрі), ғылыми, 

әлеуметтік, спорттық және шығармашылық [6]. Бұл жағдайда іс-әрекетті таңдау оқушының жеке қызығушылығы 

мен қабілетіне байланысты болады. Осы іс-шаралардың әрқайсысы белгілі бір нәтиже алуға бағытталған. Зерттеудің 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

134 

мақсаты жаңа ғылыми білім алу, объективті түрде жаңа нәтиже алу. Қызметтің бұл түрі университеттің жекелеген 

студенттеріне ғана қол жетімді, өйткені университетте оқу кезінде ғылым үшін шынымен жаңа білім алу өте сирек 

кездеседі.  

Қорытынды. Ал мәтін арқылы магистранттардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың маңызы бар. 

Себебі оқудың бұл үдерісінде тек ғылыми зерттеушілікпен айналысу – магистранттардың міндеті болып табылады. 

Бұл мағынада, әдетте, ғылым таңдаушылардың тағдыры деп айтылады. Білім беру зерттеулерінің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Оның басты мақсаты - жаңа ғылыми білім алу емес, ең алдымен магистранттың жеке басын 

дамыту. Оқу-зерттеу қызметі - бұл білім беру нәтижесі болып табылатын іс-әрекет (ғылыми емес, яғни жаңалық 

емес), студенттерге білім алудағы зерттеу әдістері мен әдістерін үйретуге, олардың ойлау түрін зерттеу қабілетін 

дамытуға, белсенділікке бағытталған.  
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ  
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Аннотация 

В эпоху гуманизации образования перед современной школой актуальными становятся вопросы духовно-

нравственного воспитания учащихся, формирования общей культуры личности, его адаптации в обществе. Большую 

роль в этом отводится школьным учебникам, которые ориентированы на реализацию принципа единства обучения и 

воспитания. В настоящей статье рассматривается вопрос о роли школьных учебников по русскому языку и 

литературе в вербализации значимого для формирования учащихся концепта «семья». Известно, что в настоящее 

время происходят заметные изменения системы семейных ценностей, которые, в свою очередь, находят отражение в 

языковом сознании подрастающего поколения. В этой связи интерес представляет анализ учебного материала по 

теме «Семья» в учебниках 5 – 9 классов казахской школы и данные ассоциативного эксперимента, проведенного на 

базе специализированной гимназии №12 им. Ш. Уалиханова.  

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, концепт, вербализация, школьный учебник, языковое сознание 
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT FAMILY IN THE CONTENT OF SCHOOL TEXTBOOKS ON 

RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

 

Аbstract 

In the era of humanization of education the issues of spiritual and moral education of students, the formation of a general 

personality culture, and its adaptation in society become relevant at a modern school. A large role in this is given to school 

textbooks which are focused on the implementation of the principle of the unity of teaching and upbringing. This article 

reveals the role of school textbooks in the Russian language and literature in the verbalization of the concept family that is 

significant for students. It is known that currently there are noticeable changes in the system of family values, which in its turn 

are reflected in the linguistic consciousness of the younger generation. In this regard, it is of interest to analyze the educational 

material on the topic “Family” in textbooks of grades 5–9 of the Kazakh school and the data of an associative experiment 

conducted on the basis of specialized gymnasium No. 12 named after Sh. Ualikhanov. 
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ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІ БОЙЫНША МЕКТЕП ОҚУЛЫҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫНДА 

«ОТБАСЫ» КОНЦЕПТІСІНІҢ ВЕРБАЛИЗАЦИЯЛАНУЫ 

 

Аңдатпа 

Білім беруді ізгілендіру кезеңінде қазіргі заманауи мектептерде оқушыларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, 

тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыру, оның қоғамға бейімделуі өзекті мәселе болып отыр. Осы орайда оқыту 

мен тәрбиелеудің бірлігі қағидатын іске асыруға бағытталған мектеп оқулықтарына үлкен мән берілуде. Бұл 

мақалада орыс тілі мен әдебиеті бойынша мектеп оқулықтарының оқушы бойында «отбасы» концептісін 

қалыптастырудағы рөлі туралы мәселе қарастырылады. Қазіргі уақытта отбасы құндылықтары жүйесіне елеулі 

өзгерістер енгізілгені белгілі, олар өз кезегінде өскелең ұрпақтың тілдік санасында көрініс табады. Осыған 

байланысты қазақ мектептерінің 5-9 сынып оқулықтарындағы "отбасы" тақырыбы бойынша оқу материалын талдау 

және Ш. Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған гимназия базасында өткізілген ассоциативті эксперимент 

мәліметтері қызығушылық тудырды.  

Түйін сөздер: ассоциативті эксперимент, концепт, вербализация, мектеп оқулығы, тілдік сана-сезім 

 

 

Введение. Ведущим направлением исследования языковой картины мира, в том числе и детской, является 

изучение процесса концептуализации и анализ отдельных концептов. Одним из базовых концептов является концепт 

"семья". В силу своей культурной значимости и социальной важности он уже становился предметом специальных 

лингвистических исследований. Однако актуальным остаётся вопрос вербализации концепта "семья" в школьных 

учебниках и его отражение в детской языковой картине мира.  

Известно, что изменения, происходящие в обществе, оказывают непосредственное влияние и на эту важную 

ячейку общества, которая, изменяясь, постепенно переживает переход от традиционного уклада функционирования 

к обновленной модели XXI века. Так, в последнее время социологи, психологи и педагоги часто говорят о кризисе 

института семьи в современном обществе. Если несколько десятилетий назад семья как ячейка общества имела 

ясные границы, в ней были определены чёткие нормы поведения, которые всегда были на контроле общественности, 

то в настоящее время понятие "семья" начало принимать размытые формы. По определению Е.В. Голубевой, она 

"включает все разнообразие "союзов", совместно воспитывающих детей – мать и отец, мать и бабушка, бабушка и 

дедушка, партнеры, проживающие вместе" [1, 28]. Семья стала больше "закрыта" для общества: нормы поведения в 

семье не выставляются на всеобщее обозрение и не являются темой для обсуждения. В современной семье родители 

более свободны в том, чтобы не длить неудачный брак, готовы воспитывать детей в неполной семье или же 

"соединять" детей от разных браков. Однако нужно помнить, что именно в семье происходит социализация 

человека, где вместе с приобретением социальных знаний, усваиваются и нравственные нормы поведения. Потому 

концепт "семья" играет важную роль в формировании сознания человека как личности. В этой связи, изучение 

данного концепта особенно значимо для воспитания подрастающего поколения.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует множество работ, посвященных изучению 

концепта, в которых рассматриваются вопросы определения концепта, его строения и классификации. Остановимся 

на определении В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина, которые рассматривают концепт как "многомерную ментальную 

единицу с доминирующим ценностным элементом" [2, 245]. Концепт формируется вокруг некоей "сильной" точки 

сознания, от которой расходятся ассоциативные векторы. Наиболее актуальные для носителей данного языка 

ассоциации составляют ядро концепта, менее значимые – его периферию. Четкие границы концепта очертить 

трудно, по мере удаления от ядра происходит постепенное "затухание" ассоциаций. В структуре концепта выделяют 

понятийный (хранится в сознании в вербальной форме, содержит признаки, отражающие составные части 

обозначаемого фрагмента действительности, его место в ряду других предметов и явлений, основные функции), 

образный (включает воспринимаемые органами чувств характеристики предметов, явлений) и ценностный 

компоненты. 

Методика. Интересующий нас концепт "семья" имеет различные определения. Ядром концепта обозначим 

определение, которое встречается во всех толковых словарях русского языка. Так, С.И. Ожегов пишет, что данное 

слово имеет прямое и переносное значение "1. Группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители и 

дети). 2. Перенос. Единство, объединение людей, сплочённых общими интересами" [3, 501].  

Для определения понятийного, образного и ценностного компонентов концепта "семья" рассмотрим материал 

учебников русского языка и литературы в 5 – 9 классах в школах с нерусским языком обучения.  

Нужно отметить, что по обновленной программе тема "Семья" изучается в 5-ом и 8 классе. Так, в учебнике 5-го 

класса [7, 91] данной теме посвящен второй раздел, который рассчита н на 10 часов. Раздел начинается темой «Мама, 
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папа, я – дружная "семья". На первом уроке учащимся, опираясь на слова мама и дедушка, предлагается дополнить 

кластер "Семья" и перевести его на английский язык. Далее проводится работа в группах, где учащимся необходимо 

ответить на вопросы, касающихся членов их семей (с. 61), на других уроках выполняются упражнения по 

составлению рассказов о семье, его составу, о месте проживания, о семейных традициях и т.д.  

Особый интерес в разделе вызывает работа по составлению генеалогического дерева, которое как в русской, так 

и в казахской культуре давало информацию о родословной человека (упр. 164, с. 79). Обращение Каждый казах 

должен знать Жеті ата (семь поколений). Надо стараться, чтобы огонёк в вашем доме не погас, чтобы вы 

гордились своей семьёй, берегли её честь, записывали свою родословную» позволяет учащимся сделать вывод, что 

родовое дерево семьи будет вечнозеленым, с мощными корнями и пышной листвой, если чтить историю и традиции, 

уважать старших, бережно относится к своему языку (упр. 165, с. 79).  

Представленные в разделе адаптированные тексты по рассказам И.С. Тургенева, Г.А. Скребицкого, М.В. 

Скребцовой, М.Т. Прилежаевой, В.А. Сухамлинского и др. говорят о важности взаимопонимания, любви и заботы в 

семье. Так, Антон, герой рассказа М.П. Прилежаевой начал помогать маме только тогда, когда та оказалась в 

больнице (упр. 139, с. 70). Понимание необходимости уважения и заботы о бабушках приходит героям рассказов 

В.А. Сухамлинского "Нужда заставила" (упр. 128, с. 65) и "Именинный обед" (упр. 182, с. 87), М.В. Скребцовой 

"Лесная сказка" (упр. 171, с. 82) так же после того, как они оказываются в трудных жизненных ситуациях.  

Большое воспитательное значение имеет работа по содержанию сказок "Звёздочка", "Сердце матери", "Сказка о 

гусыне", "Сказка о бочке" и др. Познакомившись со сказкой "Звёздочка" учащиеся делают вывод, что даже звёзды на 

небе будут тусклыми, если они одиноки, но если они увидят путника, который торопится на встречу со своими 

родными, то звёзды становятся яркими и своим светом готовы осветить дорогу хорошему человеку. Ведь на вопрос 

Звездочки "Чему ты так радуешься, человек? ", тот ответил, что он "Замерзая в лютый мороз, голодая без куска 

хлеба, я шагал вперед, потому что знал: дома меня ждёт тепло, уют и забота моей семьи… Ради них я готов 

совершить даже невозможное" (упр. 125, с. 63). О матери, которая всегда готова пожертвовать своей жизнью ради 

своих детей, учащиеся узнают из сказки "Сердце матери". Молодые Берёзки, росшие в лесу, рядом с мамой ничего 

не боялись, так как она защищала их от ветра и дождя. Однажды в сильную грозу Березу-маму ударила молния, но 

несмотря на это, она ни на минуту не ослабляла свои объятия, защищая своих дочерей от непогоды. Перед смертью 

она прошептала: "Не бойтесь, я с вами. Молнии не удалось разбить моё сердце. Мой ствол зарастёт мхом и 

травой, но материнское сердце не перестанет в нём биться никогда" (упр. 134, с. 67). В сказке «Сказка о бочке» 

старик на примере притчи говорит о том, что "Бочка – это семья; клёпки – это всё мы, родичи; обручи – согласие. 

Пока в семье согласие – она живёт счастливо. А вот тот дом, где согласия нет, лучше ему в огне сгореть! 

Берегите обручи, дети мои! " (упр. 153, с. 75). Действительно, важным условием счастливой семьи является 

согласие, любовь и взаимопонимание. Забота о ближних как один из важных общечеловеческих ценностей является 

мерилом поведения человека, так как заботливый человек способен любить, относится с пониманием к 

окружающим, быть терпимым, добрым, отзывчивым. На наш взгляд, работа по содержанию текстов, имеющие 

воспитательное значение, способствует формированию духовно-нравственных и морально-этических ценностей в 

подрастающем поколении.  

Рассмотрим лингвистический материал учебника по русскому языку и литературы для 8 [8, 68] класса, в 

котором на изучение темы "Семья и подросток» отведено 15 часов. Этот раздел в учебнике, являясь первым, 

включает темы «Родной очаг", "Наши семейные ценности", "Семья – это малая родина", "Если не я, то кто же? ", 

"Легко ли быть молодым", а также предполагает работу по анализу произведений Абая "Слова-назидания: слово 

четырнадцатое", В.К. Железникова "Чучело", М.О. Ауезова "Сирота" и Г.М. Мусрепова "Рассказы о матери".  

Остановимся на анализе некоторых тем. Раздел начинается с темы "Родной очаг". В начале урока учащимся 

предлагается по названию урока и эпиграфу к нему определить тему, о которой пойдёт речь. Взятый авторами 

эпиграф из стихотворения А.С. Пушкина "Родные люди вот какие! Мы их обязаны ласкать; любить, душевно 

уважать" наталкивает учащихся к мысли, что темой урока является "Семья". Работа по анализу стихотворения 

казахского поэта Б. Канапьянова "Родной очаг" (упр. 1, с. 6) позволяет сделать вывод о том, что люди никогда не 

должны забывать о своём родном доме, семье. Стихотворение проникнуто тоской лирического героя о родине, его 

не покидает чувство вины перед предками за то, что он забыл о корнях и редко бывает на родной земле. Полезным 

для понимания темы и идеи стихотворения является словарная статья, в которой даётся толкование слова очаг, где 

вместе со значением слова, взятого из словаря С.И. Ожегова, приведены примеры прямого и переносного 

употребления слова (упр. 2, с. 7). Далее в упражнении 5 приводится отрывок из очерка Л. Доскаловой «Климат в 

семье», из которого учащиеся узнают, что "семья – это лаборатория характеров" и одновременно "школа для 

начинающих жить", и для создания "хорошей семьи" нужны, по мнению автора, следующие условия: 1) старание 

всех её членов; 2) умение с чувством юмора относится к невзгодам; 3) наличие семейных праздников, которые 

способствуют поддержанию традиций (упр. 5, с. 7).  

О важности семьи в воспитании человека отрывки из рассказов Л. Кассиля и С.М. Олейника. По утверждению 

последнего, "семья – это среда, способствующая развитию нравственных чувств", здесь ребёнок "постигает понятия 

добра и зла", учиться "любить и радоваться, сочувствовать и переживать" (упр. 7, с. 32). Из статьи Л. Кассиля 

учащиеся узнают, что не красивые наряды и поведение в обществе являются показателем культурности человека, а 

его взаимоотношения с членами семьи (упр. 5, с. 23).  
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Большую роль в формировании у подрастающего поколения духовно-нравственных и морально-этических 

ценностей играет соблюдение в казахских семьях принципа "үлкен-кіші", по которому "старший член семьи должен 

быть «позитивным примером для младшего, а младший должен уважать старшего и брать с него пример". (упр. 6, 

стр. 24). Воспитанного по этому принципу молодого человека не нужно просить уступить место в автобусе, так как 

он воспроизводит соответствующую модель поведения по отношении не только к своим родным, но и ко всем 

пожилым людям. Другим примером авторитета старшего поколения является то обстоятельство, что в казахских 

семьях было не принято оставлять стареющих родителей, "уход за ними до последнего дня считается долгом детей" 

(упр. 10, с. 26). На примере притчи "Волшебная копейка" (упр. 1, с. 10) учащиеся могут убедиться в том, что 

нежелание сына заботиться о своих старых родителях привело к тому, что тот потерял "волшебную копейку". Ведь 

она становилась больше, когда юноша собирался потратить деньги на подарки родителям, и вернулась в прежнее 

состояние, как только герой притчи перестал о них думать. Подобные примеры, встречающиеся в учебнике, 

несомненно воспитывают у учащихся чувство ответственности за близких, любовь и уважение к старшим. 

Результаты. С целью выяснения специфики представленности концепта "семья" в детской языковой картине 

мира нами был проведен ассоциативный эксперимент среди учащихся 9 – 11 классов специализированной гимназии 

№12 им. Ш. Уалиханова г. Алматы. В эксперименте приняли участие 260 учащихся, которых мы распределили на 2 

группы по гендерному признаку.  

Суть лингвистического ассоциативного эксперимента заключается в том, что испытуемому даётся слово-

стимул и предлагается реагировать на них первыми ассоциациями – словами или словосочетаниями. Согласно З.Д. 

Поповой и И.А. Стернину, ассоциативное поле полученных в ходе эксперимента слов и словосочетаний на данное 

слово-стимул может рассматриваться как своеобразная форма раскрытия значения, существующего в сознании 

носителя того или иного языка. Ассоциативные эксперименты позволяют "выявить национальные особенности 

языкового сознания народа – связи слов в сознании, их смысловую и иерархическую подчинённость, яркость тех или 

иных компонентов значения слова-стимула, их ценностную нагрузку в социуме" [9, 40]. 

В ходе ассоциативного эксперимента на слово-стимул "семья" было получено 103 реакций, наиболее 

частотными из которых были слова, называющие членов семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Однако, 

посчитав, что данные слова входят в активный словарь учащихся с начальных классов, мы не стали их включать при 

подведении общих итогов анкетирования.  

По итогам полученных данных можно представить концептуальное поле концепта "семья" в языковом 

сознании мальчиков следующим образом:  

Первый когнитивный признак: ядро (базовый слой): семья 

Второй когнитивный признак: любовь 

Третий когнитивный признак: счастье 

Четвертый когнитивный признак: тепло 

Пятый когнитивный признак: уют 

Шестой когнитивный признак: дом 

Седьмой когнитивный признак: родители 

В концептуальном же поле концепта "семья" в языковом сознании девочек присутствуют те же реакции, что и у 

мальчиков: 

Первый когнитивный признак: ядро (базовый слой): семья 

Второй когнитивный признак: любовь 

Третий когнитивный признак: тепло 

Четвертый когнитивный признак: счастье 

Пятый когнитивный признак: забота 

Шестой когнитивный признак: родители 

Седьмой когнитивный признак: уют, взаимопонимание 

Восьмой когнитивный признак: дом, радость. 

Как видно, в концептуальном поле мальчиков и девочек общими являются реакции: любовь, счастье, тепло. 

Слова же уют и дом значимы больше для языкового сознания мальчиков, когда как для девочек важными считаются 

понятия забота и родители. Для мальчиков последний когнитивный признак менее значим, так как находится на 

дальнем ярусе. Эти данные представлены в следующей таблице. 

 

Таблица 1. Частотность использования слов-стимулов, вербализующего концепт "семья",  

в языковом сознании учащихся 

 

МАЛЬЧИКИ Значимость ДЕВОЧКИ 

М Общая Д 

Любовь 19 47 28 Любовь 

Счастье 16 28 12 Счастье  

Тепло 12 22 20 Тепло  

Уют 10 17 8 Забота 
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Дом 6 11 7 Уют 

Родители 4  9 Взаимопонимание и родители 

Радость, понимание, забота 3  5 Дом и радость 

Жизнь и доверие 2  2 Уважение и защита 

 

Примеры словосочетаний на слово-стимул «семья» выглядят таким образом: дружная семья – способ связи 

согласование; ж.р; окончания – ая –я; единственное число; маленькое государство – способ связи согласование; ср.р; 

окончания – ое – о; единственное число; метафора; теплые объятия – способ связи согласование; ср.р; окончания – 

ые – ия; множественное число; крепкая семья – способ связи согласование; ж.р; окончания – ая – я; единственное 

число; близкие люди - способ связи согласование; огромная поддержка - способ связи согласование, вкусная еда - 

способ связи согласование; ж.р; окончания – ая – я; оказание поддержки – способ связи управление; Р.п; уважение 

друг к другу – способ связи управление; Д.п; правильное воспитание – способ связи согласование; ср.р; окончания – 

ое – ие; единственное число; вкусная еда – способ связи согласование; ж.р; окончания – ая – а; единственное число; 

большой стол – способ связи согласование; м.р; окончания – ой – нулевое; единственное число. 

В ответах респондентов встречались реакции-метафоры: гнездо, очаг (на русском языке) и тірек (поддержка), 

асқар тау (на казахском языке). 

Реакции со значением эмоций представлены словами: смех, радость, тепло, любовь, счастье.  

Список слов, обозначающих действие, представлены глаголами: любить, доверять, уважать, смеяться, 

дружить, помогать.  

Обсуждение. Проведенный ассоциативный эксперимент позволяет сделать вывод, что лидирующую позицию 

по частоте реакций занимает слова любовь, счастье, тепло как у мальчиков, так и у девочек. Из всех изучаемых 

терминов родства для учащихся наиболее значимыми, несущими все самые лучшие положительные эмоции, 

связанные с семьей, является образ мамы/ матери. Детальный анализ ассоциативных полей показал, что статус 

материнского начала является важнейшим составляющим жизни социума в целом на всех этапах его развития: 

добрая, дорогая, хорошая, тепло, добро, ласковая, счастье, жизнь, радость, свет, близкий человек, доброе, 

единственная, самое дорогое, умна, главное слово, милое, моя любимая, нежная. 

Образ отца/папы в языковом сознании был представлен следующим списком, отражающим соотнесенность 

образов с: 

а) функциональной ролью в семье – папа: защита, глава, опора, кормилец, надежность, глава семьи; 

б) чертами характера – папа: сильный, надежный мужчина, мужественный; отец: строгий, строгий, но 

понимающий, строгость, суровый, опытный;  

2) наиболее частотны – словосочетания "оказание поддержки", что позволяет нам сделать предположительный 

вывод – испытуемые прибегают к словосочетаниям для того, чтобы более подробно выразить свое теплое отношение 

к семье. 

Также ассоциации представлены в выражении названия родственников; переданы в виде эмоций, метафор и 

глаголов. 

Центральную часть концепта у школьников занимают названия членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, родственники, близкие люди и др.), наряду с такими реакциями, в ядро концепта включаются реакции любовь, 

счастье.  

В члены семьи дети включили и домашних питомцев (и мои две собаки!!!!), где! знак передаёт важность 

включения домашних животных в состав семьи. 

Кроме названий конкретных членов семьи, доступны и обобщения (близкие, родные, родственники).  

Обращает на себя внимание, что среди слов-реакций старшеклассников встретилось слово "общество", 

"государство", что, видимо, можно объяснить влиянием клише: "Семья – ячейка общества".  

Кроме названных выше реакций, представляющих собой конкретные имена существительные, присутствуют 

реакции, представляющие собой абстрактные имена существительные, что также, на наш взгляд, свидетельствует о 

хорошей освоенности изучаемого концепта детьми. Среди абстрактных существительных ведущую роль играют 

существительные, называющие чувства (любовь, нежность, радость и т.д.), хотя встречаются и существительные 

других лексико-тематических групп (помощь, забота, смех и др.) 

Подавляющее большинство слов-реакций обладают ярко выраженной положительной коннотацией, что 

говорит о сформированности ценностного компонента концепта "семья". Однако, следует отметить, что на слово-

стимул «семья» были получены реакции обида, ссора, конфликт. На данное обстоятельство необходимо обратить 

внимание школьного психолога и социального педагога.  

Заключение. Во все времена понятие «семья» считалось традиционной ценностью и относилось к категории 

определений, которое имело высокое значение для всех культур. С момента рождения каждому ребенку необходима 

семья, прежде всего, как структура, формирующая и адаптирующая его к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности. В семье усваиваются основные социальные знания, приобретаются нравственные умения и 

навыки, закладываются определенные ценности и идеалы, формируются обычаи и традиции - все, без чего не-

возможна социализация человека.  
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Анализ полученных по результатам данных ассоциативного эксперимента позволяет утверждать, что в 

отражении образа семьи в языковом сознании современного школьника большую роль играют школьные учебники, 

так как они посредством специально сконструированных учебных текстов и заданий способствуют формированию 

понятийной, метакогнитивной и эмоционально-оценочной базы учащихся. Современные учебники по русскому 

языку и литературе, реализуя принцин единства обучения и воспитания, направлены не только на усвоение 

грамматического материала по предмету, но и на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 

формирование общей культуры личности, его реализации в обществе.  

Результаты данного исследования можно использовать на уроках русского языка в разделе "Лексика", а также в 

воспитательных целях, формирующих семейные ценности.  

Наше исследование имеет также перспективу в виде разработки корректировочного курса на основе 

выявленных ошибок в ассоциациях школьников, тем самым повышая граммотность и культуру речи на уроках 

русского языка. 

Дальнейшие исследования в избранном направлении позволит расширить и углубить представление о детской 

языковой картине мира и специфике реализации в ней концепта "семья". 
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FEATURES OF ELOQUENCE 

 

Abstract 

The article tells about one of the types of Kazakh oral literature-oratory. Oratorical art is one of the main genres of 

Kazakh oral literature, as well as poetic aitys. It is important to learn ancient oratorical words to improve the skills of all 

professions and the culture of the language in general. After all, folk Wisdom: Proverbs, sayings, sayings, such as words that 

expand the mind and enrich the language, there are many variants of oratory. The speaker needs strong restraint, calmness, 

and a pleasant voice that can bring the country to its word. Oratorical words have surnames depending on the place of 

pronunciation, the content (subject) and the purpose of pronunciation. Each of them has its own characteristic features. In the 

article, we will focus on five surnames of the oratorical word. They are social and domestic oratorical; religious oratorical, 

socio-political oratorical; academic oratorical; oratorical in court. In any of the oratorical words, there is a lot of generalizing 

words, so the stylistic norms in them are also not reflected in the frozen system, but, on the contrary, they are mixed. There are 

linguistic characteristics that form the basis of each type of oratorical speech. These properties will serve as a basis for a single 

stylistic coloring system. There is a close relationship between oratorical words. 

Keywords: orator art, genre, orator, creativity, literary, view 
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ШЕШЕНДІК СӨЗДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Аңдатпа 

 Мақалада қазақ ауыз әдебиетінің бір түрі шешендік өнері туралы сөз етіледі. Шешендік өнер-ақындық айтыс 

секілді қазақ ауыз әдебиетінің өзіндік ерекшелігін көрсететін негізгі жанрларының бірі. Барлық мамандық иелерінің 

шеберліктерін, жалпы тіл мәдениетін жетілдіру үшін ежелгі шешендік сөздерді оқып үйренудің мәні зор. Өйткені 

халық даналығы: мақал, мәтел, нақыл сияқты ойды кеңейтіп, тілді байытатын шешендік сөз нұсқалары көп. 

Шешенге мықты ұстамдылық, сабырлылық, сөзіне елді ұйыта алар жағымды дауыс қажет. Шешендік сөздердің 

айтылатын орнына, қамтитын мазмұнына (тақырыбына) және айтылу мақсатына қарай тектері бар. Олардың 

әрқайсысының өзіне тән сипат, белгілері бар. Мақалада шешендік сөздің бес тегіне тоқталамыз. Олар әлеуметтік-

тұрмыстық шешендік; діни шешендік, әлеуметтік-саяси шешендік; академиялық шешендік; соттағы шешендік. 

Шешендік сөздердің кез келгенінде жалпылама қолданылатын сөздердің үлесі мол, сондықтан олардағы стилъдік 

нормалар да қатып қалган жүйеде көрінбейді, керісінше, олар араласып та келеді. Шешендік сөздердің әр түрінің 

негізін құрайтын тілдік сипаттар болады. Бұл сипаттар бірыңғай стилистік бояулар жүйесіне тірек болады. 

Шешендік сөздердің арасында өзара тығыз байланыстылық бар.  

Түйін сөздер: шешендік өнер, жанр, шешен, шығармашылық, әдеби род, түр 
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СПЕЦИФИКА ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Аннотация 

В статье речь пойдет о ораторском искусстве одного из видов казахской устной литературы. Ораторское 

искусство - один из основных жанров казахской устной литературы, отражающий самобытность поэтического 

айтыса. Изучение древних ораторских слов имеет большое значение для совершенствования мастерства всех 

специалистов, общей языковой культуры. Ведь существует множество вариантов ораторского искусства, которые 

расширяют мысль и обогащают язык, как народная мудрость: пословица, поговорка, пословица. Оратору нужна 

сильная сдержанность, выдержка, приятный голос, который может повернуть страну к слову. Красноречие имеет род 

в зависимости от содержания (темы) и цели произношения, а не от произношения. Каждый из них имеет свой 

характер, свои особенности. В статье мы остановимся на пяти родах красноречия. Это социально-бытовое 

ораторство; религиозное ораторство, социально-политическое ораторство; академическое ораторство; ораторство в 

суде. В любом из ораторских слов доля обобщенно употребляемых слов велика, поэтому и стильные нормы в них не 

проявляются в застывшей системе, а, наоборот, смешиваются. Каждый тип ораторских слов имеет свои языковые 

характеристики, которые составляют основу. Эти черты станут опорой для единой стилистической системы красок. 

Между ораторскими словами существует тесная взаимосвязь. 

Ключевые слова: ораторское искусство, жанр, оратор, творчество, литературный род, вид 

 

Introduction. One of the types of Kazakh oral literature is the art of eloquence. The art of eloquence is one of the main 

genres of Kazakh oral literature, reflecting the originality of poetic aitys. 

It is important to study the ancient rhetoric to improve the skills of all professions, general language culture. Because the 

wisdom of the people: proverbs, sayings, sayings, there are many options for eloquence that broaden the horizons and enrich 

the language. 

“Eloquence is a phenomenon born of practical necessity, therefore its function, social significance, types are different in 

the history of each nation. An activity that is widely demanded in the spiritual life, which is constantly engaged in by many 

professionals and various figures ”(R. Syzdykova). Therefore, it can be mastered, used for its intended purpose, not only for 

talent, but also upon request. You just need to know in what environment and under what circumstances to use what speech. 

Speeches have types depending on where they are pronounced, on the content in them and the purpose for which they 

are pronounced. Each of them has its own characteristics .. 

There are five types of eloquence in scientific literature: social; religious, socio-political; academic; oratory in court. In 

any of these types, there is a large proportion of common words, therefore their stylistic norms are not reflected in a rigid 

system, but, on the contrary, are mixed. However, there are linguistic features that underlie each type of speech. These 

features form the basis of a single stylistic system of paints. 
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There is a close connection between the performances. For example, there are often thematic similarities between 

academic and socio-political rhetoric. For example, the social status of the population can be central to both the official report 

and the lecture. 

True examples of eloquence, serving as a means of cognition and education, the development of the spiritual world and 

the formation of moral qualities, a call for good, charity, education, have always been a mirror of the development of our 

history, society and culture. 

Although every speaker has a different style of speech and good looks, everyone who speaks fluently should remember 

what they are saying. - So, lecturer, propagandist, speaker ... should there be an actor? - they will find. 

- Yes, the lecturer is not an actor, but if he has acting skills, then his eloquence will not suffer, but the speech will be 

effective. Of course, they should all be arranged in accordance with the content of the idea. 

Man is not born with the art of eloquence. In order for a young person interested in the art of speech to be “sensitive, his 

tongue is twisted,” he must not only rely on language and sides, but also learn a lot, compete with others and be criticized. 

You should judge others, not yourself. Like a fighter on Victory Square, a hero on the battlefield, the speaker is tested in a 

political and social situation during public speaking. It is not for nothing that Kazakhs say that "a brave person is tested when 

the enemy comes, and an eloquent person is tested when he quarrels," but now rhetoric is tested not only in disputes. 

The field of modern speech and rhetoric is completely different from the past. There are many innovations in the new 

life, one of which is increasing the value of words. In the old days, the most controversial disputes were resolved with the 

spear, the power of words, and now all the actions of peoples are amplified by the tip of the pen and the stubborn, noisy power 

of words. Its boundaries are plenums, conferences, congresses, sessions, councils, gatherings, meetings, gatherings, rallies, art 

and educational audiences ... 

At the same time, the nature of linguistics is changing and turns into a new channel. Now the Kazakh language has 

become a sharp instrument of public speaking in the service of all the activities of the Kazakh people, art, education, culture, 

science, education. (M. Balakaev). 

Methods. One of the most inspiring words of a speaker, born at the intersection of all noble speech skills, human noble 

qualities, and personal views and feelings, is social eloquence. 

Social eloquence today includes words spoken on anniversaries, at the table, at the grave. 

The purpose of social speech is to glorify and praise the work of certain people in society and in their environment, 

reflect on the lessons learned, evaluating their merits. 

Social and everyday speech, in addition to the features of the speech style, the journalistic style, especially in the style of 

fiction, is characterized by artistry, clarity, high pathos, transparent romance, and vivid reality. 

The best examples of social eloquence are especially individualized in oratory and mourning speeches. In particular, in 

the works of Kazakh zhyrau and akyns, examples of words glorifying the image of honored national figures and celebrities are 

often found. They have a lot of persuasive, consistent words, not dry praise. 

Contemporary art of eloquence is still prevalent. Serious, mysterious, eloquent pearls are easy to find in the words of 

praise that are pronounced at meetings, in the press, in the media on the occasion of anniversaries and anniversaries. 

According to national traditions, blessings, condolences, condolences and speeches are also varieties of social rhetoric. It 

reflects the highest value of human relations. 

There are many natural and instructive traces of the farewell speech in funeral and funeral meetings. All this combines 

the deep thought of the speaker and constructive speech. 

Language tools used in social rhetoric: aphorisms, proverbs, regular expressions, single words, clarification, 

clarification, rhetorical figures: rhetorical inquiry, rhetorical repetition, etc. Emotionally expressive words can also be used 

meaningfully. 

Simple, necessary patterns of social eloquence also have a large impact on family and family gatherings. 

Today, the use of oratory in various greetings is evidence of the continuity of the national oratory tradition. 

Research result.The most common type in the art of eloquence is socio-political eloquence. It includes speeches on 

political and social issues, speeches at rallies, conferences, conventions, sessions, official broadcasts, political and social 

coverage on radio and television. This type of rhetoric also includes military-patriotic, propaganda words. 

Public and political speeches are heard both in interstate and interstate relations, as well as at official and diplomatic 

meetings. Thus, he combines the powerful impulses of the journalistic style, the laconicism and consistency of the official 

style, the accuracy and conceptual features of the scientific style, which seeks to "subdue" the listener to his thoughts. 

The purpose of socio-political eloquence is to stimulate public opinion, shape political views, and encourage a vigilant 

approach to ideological trends. Encouraging the audience, burning out honor, expanding understanding are typical of this type 

of speech. It is especially important that in speeches on military-patriotic topics, the witty and resourcefulness of the speaker, 

emotional coloring that affects human feelings, the ability to use appropriate words to inspire and inspire a sense of patriotism 

are manifested. 

If socio-political eloquence includes terms and facts, various links, quotations, the content of the word will deepen. 

Among linguistic means, aphorisms, catch phrases, proverbs, quotes, adjectives are often used. 

Examples of public and political eloquence today are in the speeches of public figures, deputies of the country - deputies 

of parliament, representatives of various parties and organizations, leaders of public associations, etc. replete with words. Any 

of them requires sharpness, promptness and caution from the speaker. Socio-political rhetoric is the main tool for explaining 

the policy of the state, the struggle for one or another political trend. 
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Discussion.The academic form of eloquence is an important area of eloquence that requires daily training, constant 

replenishment, improvement, an accurate assessment of the breath of time and society, the nature of innovation, and the depth 

of the scientific basis. 

Types of academic eloquence include university lectures, research reports, research reports, reviews, public lectures. 

Personal communication with the audience requires a special oratory. There is unity, a direct connection between the speaker 

and the audience. 

In any difficult situation (questions, comments), the speaker must be ready to show wit, mobility and flexibility, despite 

the inner anxiety. First of all, you need to be able to successfully combine ideas, win the will of the audience, quickly and 

adequately answer unexpected questions. 

Winning the audience, attracting attention is a great art. The ability to study the social composition of the audience, the 

level of education, age, that is, the issues of interpretation and perception, also requires eloquence. The eloquence of the orator 

raises the orator's prestige by comparing him with certain realities in order to instill in the hearts and minds of the audience the 

phenomenon of novelty. 

Scientist R. Syzdykova: “A modern university teacher is a professional teacher. This is a person who promotes the 

achievements of science and technology, literature and art in the appropriate audience. And the teacher's main tool is oratory. 

The main feature of this type of oratory is language. Statements should be recognized not by their elements, but by necessity, 

the validity and purpose of the information. The argument is not presented figuratively, the psychological effect is created not 

by the "whisper" of the word, but by the power of logic, the validity of the conclusion. 

"Once an opinion is expressed, explained, proven and described, the mind will be more easily satisfied and the heart will 

grow." (A. Baitursynov.) 

The main feature of academic eloquence is the strength of the scientific and cognitive foundations of rhetoric, the 

accuracy of the textbook, the objectivity of conclusions, the sequence of conclusions. In this rhetoric, it is important to 

effectively use methods of comparison, analysis, synthesis, using the principles and laws of numerical order. 

From a stylistic point of view, the presence of lyricism in academic oratory, where scientific, formal and journalistic 

expressions intersect, emphasizes the effect of speech. The value of academic eloquence is measured not by the flow of 

scientific terms that "frighten" the listener, but by clarity, brevity and ease of perception. It is good that the lecturer's thoughts 

arise, develop and develop from each other. 

In academic oratory, its features are frequent meetings between the lecturer and the audience, as well as the stability of 

relationships. Therefore, in addition to the fact that each meeting has new data and innovative features, the development of 

unity and continuity of words yesterday, today and tomorrow is a challenge to the seriousness of the speaker. 

Al-Farabi's definition that “speech should be based on logic, consistency of thought, harmony of concepts” is consistent 

with this academic rhetoric. One of the quality features of academic rhetoric is the presence of motivation and educational 

value, there is no place for formalities and repainting. Psychological and pedagogical culture is required from the speaker. 

The main goal of judicial oratory, which originates in antiquity, is to establish justice in society, to balance the interests 

of a person and society, to oppose injustice. A. F. Connie, P .; S. In the theoretical works of Prokhoshchikov ("Tasks and 

Methods of the Prosecutor's Office", "The Art of Public Speaking") specific issues of the culture of public speaking were 

considered. Authors' advice and suggestions on the language of the speaker, ways of presenting materials, maintaining the 

enthusiasm of the audience are relevant today. 

P.S. Porokhshchikov identifies two tasks for the speaker: 1) to ensure clarity and intelligibility of speech, based on the 

logic and correctness of the language, to convey to the audience a certain part of the content; 2) convince listeners to accept 

their proposals; use traditional rhetorical techniques to create a certain atmosphere conducive to the development of 

vocabulary and images, to captivate, persuade and persuade. 

Since the art of eloquence is confrontational in court, it requires special concentration, vigilance to answer any questions, 

and vigilance to determine both the strengths and weaknesses of the opponent. When generalizing the case, the emphasis is 

placed not only on the narrative, but also on the creation of controversial issues, refutation of the opponent's opinion. 

Public speaking requires careful preparation. The combination of facts and arguments demonstrates the power of the 

logical logic of speech. 

Language tools used in judicial speech; ethical phrases, proverbs, quotes, rhetorical questions, rhetorical repetitions 

typical of formal communication ... 

To influence public opinion in a judicial speech, it is necessary to rationally combine journalistic style, arrogance, formal 

style, consistency, distance, freedom of speech and live communication. 

From the point of view of the national outlook, it is obvious that the basis of Kazakhstani rhetoric is the desire for a just 

solution to the conflict of forces. The nomadic lifestyle of the Kazakhs, internal conflicts were resolved positively thanks to 

the fairness of the dancers. Although this was not recorded, the country was free to demand justice from the Chechens. At 

heart, he was a good person and could rarely harm anyone. Surprisingly, people themselves chose which dance to go to. This 

shows that the people living in the Sahara steppes adhered to freedom of thought and freedom of speech as the basis of their 

way of life. 

The fact that the prestige and dignity of Kazakhstani dancers, who are not elected or approved by anyone, are based on 

the merits of the black head, also allowed them to be liked by the public only through a fair trial. 

The features of the power of Kazakh dances of the RS are discussed in detail in the works of Sh. Valikhanov, Abai, Sh. 

Kudaiberdievich, A. Bokeikhanov, A. Baitursynov, S. Seifullin. 
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Conclusion. "The orator must have the ingenuity of a dialectician, the thoughts of a philosopher, the language of a poet, 

the memory of a lawyer, the voice of a tragedian," say ancient orators. This is especially true for those who preach. 

The best examples of religious eloquence in the Kazakh land can be found in hadiths. In the works of such scholars as 

K.A. Yasavi, A. Yugineki, J. Balasaguni, spreading the principles of Islam among the people, there are many propaganda 

sermons. They convey their thoughts to the listener with sincere expressions and facial expressions. 

The main feature of religious eloquence is the emphasis on convincing the audience, touching its inner experiences and 

their conviction. It is characterized by the ability to conquer the minds of people, to influence their psyche and understanding. 

The fact that religious eloquence is associated with morality, universal human values, testifies to the unity of its 

educational content with moral foundations. 

In modern religion, a healthy cognitive approach prevails over simple preaching. It is based on new humanistic and 

democratic ideas. 

In religious rhetoric, it is not the speaker's personal opinion that matters, but his adherence to established religious 

principles, his knowledge of them and his religious literacy. Religious rhetoric includes the sermons of the clergy and the 

words of faith. 

The religious art of eloquence is characterized by persuasion, invitation and propaganda, therefore it is characterized by 

a style of oral speech. At the beginning and at the end of the speech, there are many religious and ethical phrases, terms related 

to religion, words calling for morality and goodness. The confidence and high spirit inherent in a journalistic style that touches 

the listener's feelings also support speech in religious sermons. 

In religious eloquence, along with the depth of the content of speech, personality, demeanor and warmth of the face are 

also important. A religious speaker needs strong restraint, patience, and a positive voice that can stir up a country. Only then 

will the opportunity to open the way to the world of morality increase. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию подходов к понятию дискурс и дискурсивная практика. В ходе исследования 

автор приходит к выводу о необходимости обращения к типичным, рутинным, непроблематичным, а в связи с этим 

не замечаемым дискурсивным действиям и событиям, которые так же являются частью дискурса. В настоящей 

статье реклама рассматривается как одна из тенденций потребительской культуры. Раскрывается характер 

воздействия рекламы на человека, особенности нравственного содержания рекламы и роль рекламы в обществе 

потребления. Делается вывод о преимущественно деструктивном влиянии рекламы на общественную культуру. 

Намечаются пути воздействия на рекламный дискурс для нейтрализации его негативного потенциала. 

Рассматривается понятие дискурсивной практики в аспекте лингвистического анализа. Определяются основные 

принципы описания. В фокусе исследования находится взаимодействие дискурсов и формирование новых 

дискурсивных практиках. 
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CHARACTERISTICS OF ADVERTISING TEXT AS A DISCURSIVE PRACTICE 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of approaches to the concept of discourse and discursive practice. In the course of the 

research, the author comes to the conclusion that it is necessary to address typical, routine, unproblematic, and therefore 

unnoticed discursive actions and events that are also part of the discourse. In this article, advertising is considered as one of the 

trends in consumer culture. The article reveals the nature of the impact of advertising on a person, the features of the moral 

content of advertising and the role of advertising in consumer society. The conclusion is made about the predominantly 

destructive influence of advertising on public culture. Ways to influence the advertising discourse to neutralize its negative 

potential are outlined. The concept of discursive practice in the aspect of linguistic analysis is considered. The basic principles 

of description are defined. The research focuses on the interaction of discourses and the formation of new discursive practices. 

Keywords:discourse, discursive practices, advertising text, language personality 
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ДИСКУРСИВТІ ТӘЖІРИБЕ РЕТІНДЕ ЖАРНАМАЛЫҚ МӘТІННІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақала дискурс және дискурсивті тәжірибе ұғымдарының тәсілдерін зерттеуге арналған. Зерттеу барысында 

автор әдеттегі, күнделікті, проблемасыз, осыған байланысты дискурстың бөлігі болып табылатын байқалмайтын 

дискурсивті әрекеттер мен оқиғаларға жүгіну қажеттілігі туралы қорытындыға келеді. Осы мақалада жарнама 

тұтынушылық мәдениеттің бір бағыты ретінде қарастырылады. Жарнаманың адамға әсер ету сипаты, жарнаманың 

моральдық мазмұнының ерекшеліктері және тұтыну қоғамындағы жарнаманың рөлі ашылады. Жарнаманың 

қоғамдық мәдениетке негізінен деструктивті әсері туралы қорытынды жасалады. Оның теріс әлеуетін 

бейтараптандыру үшін жарнамалық дискурсқа әсер ету жолдары көрсетілген. Дискурсивті практика ұғымы 

лингвистикалық талдау аспектісінде қарастырылады. Сипаттаманың негізгі принциптері анықталады. Зерттеудің 

басты бағыты-дискурстардың өзара әрекеттесуі және жаңа дискурсивті тәжірибелердің қалыптасуы. 

Түйін сөздер: дискурс, дискурстық практика, жарнамалық мәтін, тілдік тұлға 

 

 

Введение. Реклама, как особый вид человеческой деятельности, представляет собой коммуникативный акт, 

происходящий между рекламным текстом и реципиентом, который, опираясь на общепринятые в данном социуме 

ценности, воздействует на сознание и поведение людей. Задача рекламы - привлечь внимание потребителя и вызвать 

интерес к рекламируемому изделию, дать аргументы в его пользу, побудить принять решение к приобретению 

рекламируемого продукта. Необходимо оценить перспективы и возможности рекламы как инфраструктурной 

деятельности. Считается, что в обозримом будущем реклама будет являться основным средством коммуникации. 

Функциональная, содержательная и эмоциональная специфика рекламных текстов в значительной степени 

влияют на методологию и методику исследования. Типы текстов определяют подход и требования к исследуемому 

материалу, влияют на выбор методов анализа. Проблема классификации рекламных текстов стоит перед 

лингвистами (К. Райс, В.С. Виноградова, А.Я. Коваленко, М.П. Брандес, Г.А. Солтанбекова и др.) давно. Однако в 

связи с большим разнообразием рекламных текстов и тесным взаимопроникновением языковых средств и 

разновидностей речи, осуществить строгое разделение по типам текстов нелегко. Выделяя рекламный язык из 

других видов текстовых языков, С.А.Асанбаева отмечает, что рекламный текст имеет свой стиль и характерные 

особенности: содержательность и лаконичность, четкость высказываний и доступность, точность мысли 

рекламодателя, художественная оформленность, запоминаемость и воздейственность [1, 75]. По мнению В.С. 

Виноградова, наиболее точной является классификация на основе функциональных признаков, хотя стиль и 

воплощается материально в тексте, но является «лексико-грамматическим единством в многообразии текстов, 

которое оказывается характерным для определенной категории текстов» [2, 15]. Академик В.В. Виноградов 

предложил подразделять стили языка и речи на основе трех функций языка: общения, сообщения и воздействия. 
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Функции воздействия и сообщения являются, по нашему мнению, основной чертой рекламного текста, которая, по 

мнению В.В.Виноградова, присуща художественному и публицистическому текстам, таким образом, по 

классификации В.В. Виноградова, рекламные тексты в большей мере относятся к публицистическим текстам [цит. 

по 3, 15]. 

Дифференциация текстов сопряжена с большими трудностями, что подтверждается существованием многих, а 

иногда и противоречивых классификаций. К. Райс предлагает классифицировать рекламные тексты как «тексты, 

ориентированные на обращение (реклама, агитация, проповедь, пропаганда, полемика и т.п.)», однако если принять 

во внимание тот факт, что реклама на современном этапе существует и в качестве «аудио-медиальных текстов 

(радио или телепередачи, сценические произведения, все тексты, которые сопровождаются внеязыковым 

оформлением, исполнительским, музыкальным, декоративным и т.п.)», то, с этой точки зрения, теле- и радиореклама 

выходит за рамки этой классификации [цит. по 3, 202-228].  

В.С. Виноградов выделяет общественно-информативные тексты, содержащие информацию, проходящую по 

каналам массовой коммуникации: газетам, журналам, радио, телевидению, к которым, по нашему мнению, он 

относит и рекламные тексты, главная функция которых сообщение, отличительная черта публицистического стиля 

[4, 16-17]. И.М. Филлипова считает, что представление о рекламных текстах, как об особом публицистическом 

подстиле, связанно с наличием специфической коммуникативной установки, особой сферы общения, набором 

жанров, совокупностью языковых единиц [5, 5]. К такому же мнению приходит в своем исследовании и Г.А. 

Солтанбекова: «Қазіргі қазақ жарнамалары атқаратын функциялары жағынан тілдік жарнамалардың 

ұйымдастырылуы жағынан көсемсөз стилінің - газеттік-публицистикалық стильдің ішкі шағын стилі (подстиль)» [5, 

3]. Исследование И.М. Филлиповой основано только на рекламе в СМИ, и другие жанровые разновидности 

рекламного текста остаются без внимания. Подстиль, по мнению Г.А. Солтанбековой - это «әдеби тілдің белгілі бір 

функционалдық стильдің ішкі жеке тармақтары, шағын бөліктері. Мысалы, репортаж, хроника, очерк және т.б. – 

газеттік-публицистикалық стильдің шағын стильдері (подстильдері)» [5, 68]. Однако если репортаж, хроника и очерк 

далее не имеют деления на другие многочисленные жанры, то печатная реклама имеет очень разнообразные формы: 

листовка, плакат, штендер, биллборд, упаковка, ярлык, ценник; и жанры: статья, репортаж, интервью, письмо, 

объявление и т.д., таким образом, реклама не может быть подстилем только гезетно-публицистического стиля, она 

выходит за рамки такой классификации.  

М.П. Брандес считает, что рекламный текст принадлежит к жанрам официально-делового стиля, относящимся к 

торгово-коммерческим соглашениям, коммерческой корреспонденции в торговле и экономике [6, 42]. Они 

выполняют «…рекомендательную функцию – допускает эмоционально-экспрессивную окраску <…> характерна для 

таких сфер официальной жизни как дипломатия, торжественные мероприятия, (во всевозможных видах рекламы) 

рекламная деятельность, судопроизводство и т.д.» [6, 43]. Рекламным текстам, по М.П. Брандес, свойственна 

стереотипизация и традиционность, а также она определяет их как тексты, имеющие официальный, имперсанольный 

(неличный характер), объективность, безэмоциональность, сухость [6, 31]. По нашему мнению, к рекламе, 

имеющую характеристики официально-делового стиля, можно отнести и политическую рекламу, в которой при 

выдвижении на пост депутата, сенатора, мажилисмена, акима и т.д. дается небольшая характеристика, которая 

относится к официально-деловому стилю и объявление, в которой используются клишированные формы. Однако 

данная классификация может быть поставлена под сомнение, потому что существуют типы рекламных текстов, 

входящих в газетно-публицистический стиль, такие как рекламная заметка, сообщение, интервью, рекламная статья, 

репортаж, обращение и т.д. «Рекламный текст - особый литературный жанр. Такой же, как информация, интервью, 

корреспонденция, фельетон, короткий рассказ… более сложный; объем его жестко ограничен, а текст должен быть 

более ярким, чем другие ему подобные» [7, 55]. 

Методика. «В понятие технической документации входят <…> материалы рекламного и полурекламного 
характера: рекламные объявления, фирменные каталоги, проспекты и пр.», считает А.Я. Коваленко, классифицируя 
рекламные тексты, по рекламируемому товару и направленности, на промышленную и потребительскую [7, 294]. 
Таким образом, А.Я.Коваленко относит рекламные тексты к технической литературе, выделяя «техническую 
рекламу» [7, 13]. В промышленной рекламе сочетается строгое изложение технической информации (описание 
конструкции машины или технического процесса) и фактического потребительского свойства с собственно 

рекламным изложением. Между тем, С.А. Асанбаева, также отмечает многочисленное использование неологизмов в 
научной и технической рекламе [5, 15]. К промышленной рекламе относятся: рекламные проспекты, рекламные 
листки и брошюры с описанием и изображением изделия, указанием места и условий его приобретения; инструкции 
по применению; рекламные каталоги на промышленное оборудование; пристендовые листки и т.д. «В языковом 
оформлении, - отмечает М.П. Брандес, - имеет место насыщенность терминами, употребление слов в их конкретных 
предметных значениях, неличный характер высказываний, строгая лаконичность, точность, последовательность 

изложения, завершенность, отсутствие модально-оценочных слов, широкое использование иллюстративных и 
графических свойств» [7, 44]. Для промышленного типа рекламы обязательно профессиональное знание товара, 
характерно малочисленность покупателей. Реклама такого типа - малочисленна и отражена в основном в каталогах, 
содержательная сторона которых выражена в сухом научном стиле. В данной классификации мы видим также 
одностороннее определение жанра (подстиля) рекламных текстов.  

Классификация рекламных текстов должна учитывать их принадлежность к тому или иному функциональному 

стилю. В.С. Виноградов считает, что речевые стили взаимно влияют друг на друга, «… в детальной классификации 
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неизбежно появятся подклассы, виды, подвиды и т.д.» и, что есть «переходные и периферийные стилевые 
реализации» [8, 15]. Стиль рекламного текста - «многослоен» и «содержит в себе элементы различных стилей», он 
«сочетает в себе черты публицистического, научного, научно-популярного, отчасти разговорного и делового стилей» 
[7, 27]. Такое сочетание естественно обусловлено самой природой рекламы, ее основных функций – сообщения и 

воздействия. Таким образом, рекламный текст можно квалифицировать как подстиль научного, публицистического 
и официально-делового функциональных стилей, что подтверждается словами: «Жарнама стилі әр түрлі болады. 
Онда түрлі стильдердің элементтері болуы мүмкін. Егер жарнама көпшілік тұтынатын өнімдер туралы болса, одна 
сөйлеу стилінің элементтері жиі кездеседі. Ал жеке бір мамандарға арналған жарнамада ғылыми стиль мен іс-
қағаздар стилінің элементтері болады. Мұндай сәйкестік жарнаманың табиғи қасиеттері, оның негізгі қызметі 
хабарлаумен әсер етуге байланысты» [9, 83]. К этому стоит добавить, что вследствие стремительного развития 

рекламной деятельности и расширения жанров, типов и видов, мы считаем, что в будущем рекламный текст может 
быть выделен в отдельный функциональный стиль.  

Обсуждения. Таким образом, на основе выше сказанного, можно отметить, что композиционная структура 
рекламного текста и его языковые особенности обусловлены их функциональной характеристикой: 

 сочетанием элементов различных стилей, варьирующихся от специфики рекламируемого товара и адресата; 
 избирательности в использовании языковых единиц, требование информативности, экспрессии, 

прагматической направленности; 
 формированием своей композиционной структуры и языковых особенностей, каждой из жанровых 

разновидностей рекламных текстов; 
 использованием рекламных тактик: опора на авторитет, противопоставление, повтор, отождествление 

адресата и адресанта и др. 
Эффективность жанрово-прагматической функции рекламы во многом зависит от языковой специфики 

оформления этой функции. В рекламном тексте важно умение формировать рекламный образ с помощью различных 
лексико-синтаксических и изобразительных средств. Рекламный образ создает конкретные представления о 
предмете и вызывает определенные чувства, которые в нужном направлении влияют на поведение реципиента. 
Реклама выполняет не только информативную задачу, но и создает у читателя через систему изобразительно-
выразительных средств языка яркий, четкий рекламный образ, который формируется не от необычного 
употребления слов, словосочетаний, изобразительно-выразительных средств, а «от функциональной 

обусловленности в рекламном тексте» [10, 52].  
Формируемый образ тесно связан с представлениями конкретного народа, который обусловливает применение 

тех или иных изобразительных средств. Реклама использует ценности в качестве культурных ориентиров, с 
которыми определенным образом соотносят рекламируемый товар. Символы, обладающие традиционно 
признанными в данном обществе значениями, помогают реализовать прагматический потенциал рекламного 
сообщения намного эффективнее, чем нетрадиционные, не имеющие основу в данной культуре стереотипы. Текст 

рекламы должен быть тщательно продуман с позиции психологии, культуры, ясности и четкости изложения 
информации, представленной максимально концентрированно в небольшом объеме. Таким образом, культура, 
мышление, мировосприятие, культурная идентичность влияют на формирование или перевод рекламных текстов. 
Рассмотрим изобразительно-образные средства, используемые в рекламных текстах на русском языке. 

 К отражающим информационно-познавательную функцию, относят определение, данное А. Ласкером 
задолго до появления радио и телевидения, реклама – это «торговля в печатном виде» от английского слова 

«advertise», что в переводе означает «извещать, объявлять; помещать объявление; рекламировать». К.Г. Вороновым - 
«ознакомление потребителей с товарами или услугами».  

 В. Фрайбургером - «коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на 
язык нужд и запросов потребителя» соглашаясь с Л.А. Бугеновой, мы относим определение, данное в Законе РК «О 
рекламе»: «распространяемая и размещаемая в любой форме с помощью любых средств информация, 
предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к 

физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их 
реализации». 

 К выделяющим эмоционально-психологическую функцию рекламы: относят мнение М. Эйдинова, что 
«реклама имеет манипулятивный характер, так как нацелена на формирование приоритетов, ценностей и 
стереотипов поведения». Этого направления придерживается и А.П. Дурович, «самый действенный инструмент в 
попытках предприятия модифицировать поведение покупателей, привлечь их внимание к его товарам, создать 

положительный образ самого предприятия, показать его общественную значимость и полезность».Также 
«рекламными называют газетные, радио- и телетексты <…>, в которой сплавляются информационная, оценочная и 
побуждающая функции». 

 К выражающим социально-экономическую сущность рекламы: «любая платная форма неличного 
представления и продвижения идей или услуг от имени известного спонсора» [8, 482]; «платное, однонаправленное 
и неличное обращение, осуществляемое через СМИ и другие виды связи» [8, 9], это определение является, по 

мнению В.Т. Ганжина, классическим и используется во многих русскоязычных публикациях. 
В то время, Г.А. Садыханова дает следующее определение: «реклама – это оплаченный процесс воздействия на 

потенциальных потребителей путем предоставления им информации о товарах с целью увеличения продаж». 
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 Такие определения в основном используются для подчеркивания коммерческой сущности рекламы и ее 

отношения к сфере экономики. 

Таким образом, как мы видим, большинство определений выделяют информативно-коммуникативную 

функцию рекламных текстов, что подчеркивает особую важность изучения рекламных текстов как 

коммуникативных единиц в аспекте изучаемой проблемы. Это подчеркивается высказыванием «Реклама как 

средство коммуникации является подсистемой по отношению к социуму» [10, 38].  

По нашему мнению, наиболее полно отражает сущность рекламы в парадигме нашего научного изыскания 

определение Е.Медведевой: «Реклама - это разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты однонаправленного и неличного 

характера, оплаченные идентифицированным рекламодателем и адресованные им аудитории с целью побудить ее к 

нужным рекламодателю выбору и поступку» [10, 20]. 

Субъектами рекламной деятельности являются: рекламодатели, рекламные агентства, средства 

распространения рекламы и потребители – процесс, состоящий из четырех элементов. И.Я. Рожков предлагает 

считать их взаимодействие - динамикой рекламного процесса и предлагает следующую схему [8, 15]: 

 

 
 

Схема №2 . Динамика рекламного процесса. 

 

В целом рекламодателей можно условно разделить на две группы: зарубежные (транснациональные 

корпорации), которые вместе с импортными товарами предлагают готовую рекламу и занимаются только ее 

размещением; и отечественные, которые являются непосредственными заказчиками рекламы в рекламных 

агентствах. «Кто платит, тот заказывает музыку, - считают А. Литвинова и С. Литвинов, - поэтому в рекламном 

бизнесе вы всегда должны придерживаться мнения заказчика». 

Однако следует отметить, что рекламодатели не всегда могут четко сформулировать свою идею и понимают, 

чего хотят от рекламопроизводителей, порой навязывая свою некомпетентную точку зрения насчет текста рекламы, 

цвета рекламного продукта и т.д., что влияет на качество рекламных текстов, как на казахском, так и на русском 

языках. «Отрицательное влияние на развитие рекламного дела в Казахстане оказывают традиционная 

безаппеляционность и авторитарность многих рекламодателей, которые пока еще мало обращают внимание на 

содержание рекламных публикаций – лишь бы деньги платили» [4, 49].  

Основные позиции в производстве рекламных текстов занимают рекламные агентства, которые концентрируют 

свою деятельность на конкретных сферах (например, творческих - создание рекламных текстов или 

организационных - закупка площади и времени в СМИ), в определенных отраслях (компьютеры, здравоохранение) 

или на конкретном виде рекламной продукции (наружная реклама, реклама на транспорте, реклама на авиарейсах и в 

поездах). 

Самый важный элемент рекламной деятельности - потребитель, потому как все вышеуказанные действия 

совершаются для того, чтобы удовлетворить его запросы. Ведь спрос порождает предложение, в результате чего 

появляются новые виды услуг и товаров и соответственно их реклама.  

На современном этапе потребитель берет на себя роль активного участника дикурсивного процесса в рекламе, 

оказывая влияние на ее тексты, как на содержание, так и на ее формы. Однако стремительный рост «быстрой» 

рекламы ведет к снижению качества рекламного текста, и особый ракурс принимает тенденция как создателей 

интернет платформ и площадок, что «ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель», тем самым, 

снимая с себя всю ответственность перед реципиентом. Данный фактор приводит к необходимости изучения 

дискурсивной практики рекламного текста, который влияет на общую грамотность населения. 

До сих пор отсутствует единая классификация видов рекламы. Наряду с видами выделяются формы, классы, 

виды и жанры в рекламе.  

Профессор Ж.-Ж. Ламбен относит как саму рекламу, так и личную продажу, стимулирование продаж (в том 

числе продажи по каталогам, телемаркетинг) и РR, прямую почтовую рекламу, выставки и ярмарки к формам 

маркетинговых коммуникаций [2, 342]. На протяжении своего исторического становления реклама обретала новые 

черты, вбирая в себя информационную, коммуникативную и корректирующую функции, функцию контроля 

эффективности рекламы и самую важную для нашего исследования - воздействующую функцию.  

Сложность и многогранность функциональных характеристик современной рекламы можно проследить на 

основе классификации разновидностей рекламы. 

Рекламода 

тель  

Рекламное 
агентство 

Средства 
распространения 

рекламы 

Потребитель  
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По функциональной направленности В.В. Волкова выделяет три базовых типа коммерческой рекламы: 

престижная – направленная на создание благоприятного отношения потребителя к фирме-изготовителю (реклама 

«доброй воли» - good will), такая реклама должна быть красивой, центральным ее элементом является иллюстрация; 

торгово-промышленная - ориентированная на поиск деловых партнеров, она построена преимущественно на 

вербальных элементах и документальных иллюстрациях, инструкциях по применениию; потребительская – 

адресованая индивидуальному потребителю и является самой массовой, доминирующие элементы которой трудно 

определить, это зависит от рекламы и других характеристик [5, 60-61]. 

Г.А. Садыханова подразделяет рекламу на классы: первый - информирующая реклама - используется на этапе 

внедрения товара на рынок, когда о нем необходимо информировать потенциальных потребителей, убедить 

опробовать товар и обеспечить сбыт. Второй класс - этап роста – характеризуется увеличением продаж, когда 

необходимо перейти от осведомления к стимулированию. Реклама в этот период в большей степени образна, в целях 

защиты и закрепления позиции товарной марки, которая выделяет товар среди аналогичных, способствует 

запоминаемости и узнаваемости, что достигается при помощи языковых и неязыковых средств [2, 10].  

Многие исследователи лингвисты (Д.Э. Розенталь, Г.А. Солтанбекова, С.А. Асанбаева, И.М. Филлипова, Г.А. 

Садыханова) подразделяют рекламные тексты по способу восприятия или по функции воздействия: на визуальную 

(имеет формы: печатная, световая, оформительская, фотореклама), аудио-визуальную (теле- и кинореклама, а также 

современные формы: телемаркетинг и масс-медиа), акустическую (радиореклама, устная реклама), визуально-

тактильную и визуально-одоративную. Два последних типа более применимы при прямых маркетинговых продажах, 

в целях позиционирования товара (например, ставшая обычным явлением реклама на местах продаж, где предлагают 

продегустировать рекламируемую продукцию, а потом купить ее в этом же магазине или на выставке). По способу 

технического распространения Г.А. Солтанбекова выделяет печатную форму - газетно-журнальная (жанры: статья, 

интервью, рецензия, очерк, обзор, информация, заметка, репортаж, объявление и т.д.), вкладыши, буклеты, этикетки, 

памятки, альбомы, каталоги, инструкции, листовки, упаковка, ценник, ограничившись на этой классификации [3, 42]. 

Вместе с тем С.А. Асанбаева, выделяет еще две формы - уличную рекламу (жанры: плакат, афиша, вывеска, к ним 

мы примоединяем биллборды, штендеры, растяжки) и рекламу, передаваемую почтой [9, 10], И.М. Филлипова 

дополняет классификацию еще двумя формами: радиорекламой (жанры: радиоинтервью, радиорекламный 

комментарий, слоган, скетч, объявление), телерекламой (рекламная информация, клип, роллик, рекламные 

зарисовки, рекламное интервью, объявление) [3, 8-18]. И.Я. Рожков выделяет также еще одну форму рекламы - на 

транспорте (надписи и наклейки на наружных поверхностях транспорта, плакаты и наклейки, размещаемые в 

салонах), жанры которой мы дополним, рекламой на чехлах для сидений и висячих поручнях [2, 12].  

И.Я. Рожков, Г.А. Садыханова и С.А. Асанбаева, Г.А. Солтанбекова по охватываемой территории делят 

рекламу на местную, городскую, общенациональную и международную. Г.А. Солтанбекова, опираясь на работу Д.Э. 

Розенталя, подразделяет рекламу по локализации – на внутренюю и внешнюю [3, 42]. По направленности на 

потребителя она делится на массовую и селективную (Г.А. Садыханова), общественную и индивидуальную, а также 

товарную (Г.А. Солтанбекова) или торговую - коммерческую (С.А. Асанбаева), рекламу учреждения (Г.А. 

Солтанбекова) или корпоративную рекламу, которую Р. Дамари называет - «реклама имиджа корпорации» [6, 71] и 

политическая реклама - «рublik relations» (С.А. Асанбаева). Торговая – коммерческая реклама подразделяется на: 

промышленную (рекламные проспекты, рекламные листки и брошюры с описанием и изображением изделия, 

указанием места и условий его приобретения; рекламные каталоги на промышленное оборудование; пристендовые 

листки) и потребительскую. В рекламе промышленного назначения обязательно профессиональное знание товара, 

адресаты представляют малочисленный контингент и отличаются разнородным составом, основа рекламного 

воздействия – убеждение, принятие решения о приобретении - коллективное, и процесс приобретения – сложный. 

Объектом нашего исследования выступает потребительская реклама, где профессиональное знание необязательно, 

рекламные тексты отличаются экспрессивностью и использованием различных функциональных стилей, адресаты – 

однородные, основа рекламного воздействия – внушение, а принятие решения о приобретении – индивидуальное, 

процесс приобретения – прост. 

По частотности, реклама подразделяется на разовую (С.А. Асанбаева, Г.А. Садыханова), многоразовую (С.А. 

Асанбаева) или серийную (Г.А. Садыханова) и сезонную (Г.А. Садыханова). По способу изготовления: 

изготовленная специализированными агенствами и реклама, сделанная самим рекламодателем [1, 12]. В.В.Волкова 

выделяет косвенную рекламу, используемую в прессе, отмечая, что это не «черная» реклама, которая не обозначает 

свою принадлежность данному средству массовой коммуникации и попадает на страницы газет, как правило, 

незаконно». А. Литвинова и С. Литвинов же номинируют ее как «косвенную» и предлагают синонимы: «джинса», 

«заказуха», «скрытая», «имиждевая» реклама. Согласно Закона «О рекламе» в Казахстане скрытая реклама считается 

не надлежащей и запрещена [3, 15]. Кожамкулова Ж.Т., Урузбаева Н.А., Тулембаева А.Н. выделили  наиболее 

часто встречающиеся жанры скрытой рекламы: редакционная статья, комикс, викторина [7, 61]. 

Проанализированная литература свидетельствует о многочисленных видах, формах и жанрах рекламы, 

представляющих все многообразие разновидностей рекламных текстов. На основе вышеуказанного материала 

предлагаем схему составленную на основе работы С.А. Садыхановой [4]. 

Средствами распространения рекламы на современном этапе являются телевидение, газеты, мультимедиа, 
социальные сети, платформы и специализированные агентства. Основными распространителями рекламы на 
сегодняшний день считаются телевидение, радио и социальные сети. Телевидение распространяет основную массу 
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рекламных сообщений, основываясь на многократном повторе, а также стремительно развиваются 
телемаркетинговые продажи. Ранее радио уступало в траслировании рекламы, однако сечас, реклама на радио 
является основной позицией продвижения позиций радио.  

Заключение. С развитием интернета, а именно интернет-платформ (google, yandex и др.) и социальных сетей 

таких как Вконтакте, Одноклассники, и в особенности Instagram, переходом в онлайн режим таких площадок как 
Крыша, Колеса, появлением olx, market, amazon, aliexpress и других интернет магазинов рекламный дискурс в 
современных СМИ стал расширятся, изменяться в соответствии с требованиями потребителей, рекламодателей и 
поставщиков. 
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СӨЗЖАСАМДЫҚ АНТОНИМИЯНЫҢ УӘЖДЕМЕЛІК СИПАТТАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада сөзжасамдық уәждеменің антонимиялық сипаттары сөз болады. Сөзжасамдық антонимия тілдегі 
жаңа сөз жасаудың бастамасы ретінде көрініс табады. Жалпы және қазақ тіл білімінде сөзжасамдық антонимия 
жайлы жазылған еңбектер бар. Бірақ ол еңбектерде сөзжасамдық антонимияның энантиосемияның бастауы 
болатыны жайлы айтылмаған. Сөзжасамдық антонимияда бірінші кезекте түбір сөздер көбірек уәжделеді. Себебі 
түбір сөздер ешқандай жұрнақ жалғанбаған, яғни өзге қосымшалардың грамматикалық мағыналарын жамамаған. 
Сондықтан уәждемелік қатынасқа тез әрі оңай түседі де, мағыналық дамуға бейім келеді. Ал қосымшалар жалғанған 

болса, олардың да мағыналық дамуға түсуге мүмкіндігі бар, бірақ түбір сөздегідей оңай емес, әрі мағыналық дамуы 
көп болмайды. Тек екі-ақ рет мағыналық дамуға түседі де, әрі қарай даму мүмкіндігінен айрылады. Себебі 
қосымшалар мен олардың мағыналары олардың көбірек семантикалық дамуына кедергі жасайды.  

Түйін сөздер: сөзжасам, антоним, уәждеме, фонетика-семантикалық уәждеме, сөз мағынасы, мағыналық даму, 
уәждемелік қатынас 
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MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF WORD-FORMING ANTONYMY 

 
Abstract 

The article deals with the antonymic characteristics of word-forming motivation. Word-forming antonymy is manifested 
as the beginning of creating a new word in the language. In Kazakh linguistics, there are works on word-forming antonymy. 
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But work is not considered that derivational antonyms is the beginning of enantiosemy. In the derivation of antonymy in the 
first place, motivated by the same root word. Because single-root words do not have any suffix, that is, they do not cover the 
grammatical meanings of other affixes. Therefore, it is quick and easy to relate to motivational relationships and is prone to 
semantic development. And if affixes are added, they also have the possibility of semantic development, but not so easily, as 

in the root and there will be no semantic development. Only twice gets into semantic development and is deprived of the 
possibility of further development. Because the affixes and their values inhibit the semantic development. 

Keywords: word formation, antonyms, motivation, phonetics-semantic motivation, word meaning, semantic 
development, motivational attitude 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АНТОНИМИИ 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются антонимические характеристики словообразовательной мотивации. 

Словообразовательная антонимия проявляется как начало создания нового слова в языке. В казахской лингвистике 
имеются труды о словообразовательной антонимии. Но в трудах не рассматриваются, что словообразовательная 
антонимия является началом энантиосемии. В словообразовательной антонимии, в первую очередь, мотивированы 
однокоренные слова. Потому что однокоренные слова не имеют никакого суффикса, то есть не покрывают 

грамматические значения других аффиксов. Поэтому он быстро и легко относится к мотивационным отношениям и 
склонен к смысловому развитию. А если прибавляется аффиксы, то также имеют возможность смыслового развития, 
но не так легко, как в корне и смыслового развития не будет. Только два раза попадает в смысловое развитие и 
лишается возможности дальнейшего развития. Потому что аффиксы и их значения препятствуют семантическому 
развитию. 

Ключевые слова: словообразование, антоним, мотивация, фонетика-семантическая мотивация, смысл слова, 

смысловое развитие, мотивационное отношение 
 

Кіріспе.Қазақ тіліндегі түбірлердің мағыналық дамуында міндетті түрде уәждемелік қатынастың жүргені 
айқын. Уәждеменің бағыт-бағдары сөздердің семантикалық ерекшеліктеріне сай анықталады. Түбірлері бірдей, 
болғанмен мағыналары арасында ерекшелік болады. Себебі олардың семалары жіктелгенде тең мағыналық сипатқа 
ие бола алмайды. Сонымен бірге бір буынды сөздердің дыбыстық жамылғылары бірдей болмауы мүмкін. Дыбыстық 

жамылғылары бірдей болмағанмен, мағыналары туыстықтан ажырамаған кейіпте, кей жағдайда өмірдің қарама-
қарсылықтар заңы бойынша мағыналарының бастауы бір болатын жағдайлар кездеседі. Бір-біріне себепші негіз 
болған сөздердің белгілі бір дыбыстық сәйкестіктер арқылы ажырап, не бірдей мағыналы, бірақ дыбысталуы өзгеше 
сөздер қалыптасуы мүмкін. Немесе, мағыналары да басқа, дыбысталуы да өзгеше ұғымдар мен атау, сөздер пайда 
болады. Зерттеу нысандары бар екі аспектінің негізінде қарастырылғанымен, антонимия мен сөзжасам 
проблемалары бір-бірімен байланысты. Бұл екі проблеманың бір-бірімен байланысы бар екені тіл білімінде 

қарастырылып жүрген мәселе. Ендеше тіл ғылымында тек мағына жағынан ғана емес, форма тұрғысынан 
айырмашылығы бар антонимдермен қоса, бір концепт, бірақ екі ұғым негізінде жасалған сөзжасамдық антонимдер 
де бар.  

Әдістеме.Сөзжасамдық антонимиялар лексикалық антонимиялар құрамына ене отырып, олардың құрамын 
толықтырады. Сөзжасамдық процесс негізінде пайда болған антонимиялар дайын компонент ретінде қолданылады. 
Олардың жасалуында белгілі бір туыстық, мағыналық жақындықтың бары сезіліп, сол тұлғалық, мағыналық 

тұтастығы (сәйкестіктер арқылы) сақталған бір-біріне қарама-қарсы, оппозицияда тұрған сөздер қарастырылады. 
Антонимия проблемасын лексикалық тұрғыдан емес, сөзжасамдық құбылыс ретінде зерттеудің тіл білімінде кенже 
қалып келе жатқанынын орыс ғалымдары жазып жүр. Сөзжасамдық құбылыс ретінде анықталған сөздерді тану үшін 
сөзжасамдық тұлғалардың арасындағы антонимдік қатынасты анықтауымыз керек. Антонимдік қатынас орыс 
зерттеушісі Л.А.Новиков айтқандай туыстас, шектес ұғымдардың бірлігі ме, жоқ әлде заттардың алшақтығы ма 
екендігін анықтау керек [1].  

Антонимдік сөзжасамдық мағына деп бір ұғымдық қатарда тұрып, қарама-қарсы түсінік беретін сөзжасамдық 
типтердің мағынасын айтуымызға болады. Орыс сөзжасамында қарама-қарсы мәндегі сөздерді лексикалық 
антонимия және сөзжасамдық антонимия деп екіге бөліп қарастыру үрдісі бар. Екіге бөліп қарастырған соң олардың 
арасында айырмашылық бар деген сөз. Лексикалық антонимдік жұптардың арасында сөзжасамдық қатынас 
жүрмейді. Мысалы, жоғары – төмен, алыс – жақын, оң - теріс т.б. Бұл сөздердің мағына айырмашылығымен қатар 
форма ұқсастығы да көрінбейді. Ал сөзжасамдық антонимдік жұптардың арасында сөзжасамдық уәждемелік 

қатынас жүреді. Мұндай процестерде мағына айырмашылығы болады, бірақ олар туыстас, шектес ұғымдардың 
бірлігінен тұрады. Сондай-ақ оларға формалық өзгеріс тән. Формалық өзгеріс сөздің сыртқы жамылғышында, яғни 
фонетикалық ерекшелігінде. Уәждемелік қатынас сөзжасамның фонетика-семантикалық тәсілдің көмегімен 
жасалғандықтан, фонетика-семантикалық уәждемелік қатынас деген терминді қолданған. [1, 106 б.]. 
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Талқылау.Сөзжасамдық антонимдер сөзжасамның да, лексиканың да нысаны ретінде қарастырылады. Себебі 
олардың жасалу тұрғысын, жайын, сөзжасам саласында, дайын компонент ретінде лексика саласында қарастырамыз.  

Сөзжасамдық антонимдер сөздердің уәжделуімен тығыз байланысты. Сөзжасамдық формалардың 
уәжделуіндегі көпқырлылық антонимдік-лексикалық мағыналардың көпқырлы, жан-жақтылығына алып келеді. 

Антонимдердің қарама-қарсылықтар бірлігі олардың семантикалық ерекшеліктерінен көрінеді. Ал зат, құбылыс 
тұрғысынан алып қарағанда олардың бір-біріне ешқандай қарама-қайшылығы байқалмайды. Мына әлемде 
симметриялы жатқан заттардың, құбылыстардың барлығы қарама-қайшылық ұғымында орналасқан. Антонимдердің 
синтагматикалық ерекшеліктері жайлы жазылған еңбектерде заттың арнайы белгісі арқылы ажыратылған бірнеше 
мағынаның біреуі белгілі бір заттың қарсы жатқан белгісіне ұқсастығы антонимдердің мағына бірлігіне алып келеді. 
Антонимдер жайлы көптеген еңбектерде олардың белгілеріне қарап мынадай сипаттарын ажыратуға болады:  

 а) нақты қарама-қайшылық // жақын қарама-қайшылық;  
 ә) толық қарама-қайшылық // жартылай қарама-қайшылық; 
 б) екі сөзді антонимиялық мағыналар саны; 
 в) антонимдердің морфологиялық құрылымы (түбір немесе туынды сөзден) 
 г) антонимдік жұп деп саналған тілдік бірліктің типі (грамматикалық немесе лексикалық антонимия) бір сөзден 

жасалған антонимия немесе фразеологиялық антонимия. 

Антонимия симметриялы жатқан құбылыстардың ұғымдық қарама-қайшылығы деп танысақ, демек, бұл 
абстрактілі лексикаға тән нәрсе.  

Мысалы, Биік – аласа, жоғары – төмен, ақ – қара сынды қарама-қарсы бағыттағы сөздерде антонимдік сипат 
айқын байқалып тұр. Бұл жағдайда антонимдік жұптардың мағыналары бір-бірінен алшақ. Ал дыбыстық 
сәйкестіктер негіз болған қарама-қарсы бағыттағы, бірақ мағыналары ортақ сөздердің түп негізі, қайнар бұлағы, 
біздіңше, біреу. Мұндай қарама-қарсылықтың ортақ негізі адамзаттың танымының бірізділігінде, сондай-ақ 

таңбаның, ұғымның белгілі бір затқа, құбылысқа қатысты екендігінде. Сөзжасамның фонетика-семантикалық тәсілі 
арқылы жасалған антонимдік мағыналардың табиғаты қызық та, күрделі болған.  

Бір буынды сөздердің дамуында фонетика-семантикалық ерекшеліктері басым көрініп жатады. Олардың 
мағыналары дамып, жеке номинативті атау ретінде танылған соң, дара сөзжасамдық мағынасы өзге екі, үш, төрт 
буынды сөздерді уәждей алады. Осы бөлімімізде бір буынды сөздің бәрнеше буынды сөздерді уәждеудегі жолдарын: 
семантикалық, фонетика-семантикалық жолдарын қарастыруға талпынамыз. Туынды сөздердің мағыналарын 

ашудағы негізгі дереккөздер кіріспе бөлімде көрсетілгендей, негізінен сөздіктер болып есептеледі.  
«Өс» бір буынды сөзінің мағынлық дамуы және бірнеше буынды сөз тудырудағы ролі.  
«Өс» сөзі негіз болған, мағыналық байланысы үзілмеген тұлғаларға талдау жасап көрейік. Қазіргі қазақ тілінде 

бұл сөздің мынадай мағыналық қырлары бар: 
«Өс» сөзі: 
1. өсімдіктің жан-жаққа тамырларын таратып, жапырақ жайып, өсіп-өнуі.  

2. Адамзат, жан-жануарлардың үлкейіп, ер жетуі.  
3. Сан жағынан арту, молаю,  
4. Ауыс. Қызмет дәрежесінің, атақ лауазымының жоғарылауы.  
5. Ауыс. Алға басу, даму, өркендеу.  
6. Бойы өсіп, бұғанасы қатты. Ер жетті, есейді. Бірге өсіп, біте қайнады – құлын-тайдай тебісіп қатар жүрді; 

Көзінің еті өсті – Дандайсыды, менменсіді, менсінбеді. Көңілі өсті – Еңсесі көтерілді, қуанышы артты, масаттанды, 

шаттанды. Өркенің өссін – тұқымың көбейсін; Өсе келе – дами келе, қалыптаса келе; Тел өсті – жұбын жазбай қатар 
өсті, бірге өсті [2, ҚТТС, 579 б.].  

Байқап отырғанымыздай бұл сөздің мағыналық қырлары өте көп және олардың арасында семантикалық 
байланыс үзілмеген. Бәріне ортақ мағына – белгілі бір нысанның дамуы, жоғары жаққа қарай бой ұзартуы, өсуі.  

Көне түркі тілінде де негізгі мағынасын сақтап қалған. ӨS – өсу [3, 391]. В.В.Радловтың «Опыт словаря 
тюркских наречий» атты сөздігінде өс сөзінің бірнеше мағыналары бір сөзжасамдық ұяда берілген: 1) Өс=ус, 2) 

өс=ос - өшу, сөну, 3) өс=өз, өзі, сол адамның өзі, 4) өс: а) өсу – бойы өсу, баланың өсуі, ә) өсу – көбею, үлкею 
«Өс» сөзжасамдық ұясындағы екінші өшу, сөну және төртінші мағыналары өсу, көбею мен бірінші уш және 

үшінші өз, адамның өзі мағыналарының арасында қазіргі қазақ тілі тұрғысынан тек тұлғалық байланыс болмаса 
мағыналық байланыс жоқ. Олардың мағыналық жігінен генетикалық-семантикалық кодтың нышаны байқалмайды. 
Ал Өс - өшу, сөну мағынасы мен Өс - өсу, үлкею, көбею мағыналарының арасындағы уәжділік қатынастардың 
барлығына күмән келтірмейміз. 

«Өс» сөзі қазіргі қазақ тілінде бірнеше сөздерге негіз болған: өсім, өсімдік, өсімтал, өспірім, өсек (өсіріп 
айтылған сөз), өсекші, өсек-аяң т.б. И.Блинованың жоғарыдағы сөздердің уәжделу жолын белгілеген сызбасын 
ескере отырып, өсім сөзінің уәжделуін түсіндіруімізге болады:  

Өсім сөзі ө+с+і+м дыбыстық жамылғысынан тұрады.  
Дыбыстық жамылғы белгілі бір пішін құрайды: ӨСІМ.  
3. Уәжділік пішіннің өзіне тән мағыналары болады. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде мына төмендегідей 

уәжділік мағыналар тармақталған: 
Өсім. 1. Адам, жан-жануарлардың өсіп-өнуі, яғни өткен шақ мағынасындағы өсіп болған дайын өнім, өсім. 2. 

Қосымша түсетін жанама пайда, өнім, экономикалық термин - өсім. Өсімге берді – артығымен көбейтіп қайтаруға 
келісім-шарт жасады.  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

152 

В.В.Радловтың сөздігінде: Өсум 1. Өсім – мал өсімі. 2. Процент (өсім) мағыналары бар. Анықтамада Өсум (von 
oc+ym) деп көрсетіледі. Бұл өсім сөзінің түп-тамыры өс сөзі екендігін дәлелдейді. Өсім сөзіне уәж болған сөз өс сөзі 
болса, оған жұрнақ жалғану арқылы өсім сөзі пайда болған. Демек, өс сөзінің құрылысы өзгеру арқылы өсім - 
құрылымдық уәждеме пайда болған. Өсім сөзінің құрылымдық уәждемесі жолымен қазақ тілінде тіл+ім, кес+ім, 

түс+ім сияқты құрылымдық қалыптағы сөздерді атауымызға болады.  
Бұл жағдайда өс – негіздеуші сөз болса, өсім толық лексикалық мағынаға ие негіздеуші сөз ретінде танылып 

отыр. Өсім сөзі негізделіп, жаңа лексика ретінде танылғаннан кейін өсімдік, өсімтал сөздерінің дамуына уәж болған.  
Атаудың мұндай жолмен түсіндірілуі кез келген сөздрдің сөзжасамдық белгілеріне сай келеді. Себебі сөздің 

сыртқы жамылғыштан, одан белгілі бір пішін пайда болатындығы, пішіннің өзіне тән мағынасы болады, ол мағына 
қолданыла келе лексикалық мәнге ие бюолатындығы осылай нақтыланады.  

Өсімдік. Жер бетіне егіп, өсіп шығатын ағаш, бұта, шөп тәрізді заттар [2, ҚТТС, 579]. Ұғымдық, мағыналық, 
тұлғалық дамудың нәтижесінде жоғары бағытты бетке алып өскен ағаш, бұта, шөптерге өсімдік деген атау берілген. 
Мұнда өсім сөзі негіздеуші қызмет атқарып, өсімдік сөзі уәжделуші қызметіне ие болып тұр. Өсімдік сөзінің 
құрылымдық қалыбымен, яғни бір сөзжасамдық қалып негізінде жасалған сөздерді келтіруімізге болады: өс+ім+дік, 
көр+ім+дік т.б.  

Өсім сөзінің келесі негіз болған сөзі – өсімтал сындық мағыналы сөзі. Қазіргі қазақ тілінде тез өскіш, жетілгіш, 

көбеюге бейім деген мағыналарға ие. Көне түркі тіліндегі бұл сөздің мағыналарының арасында алшақтық 
байқалмағанымен құрылымдық пішіні өзгешелеу. Ocymly (von ocym+ly) - өсімі мол, тез өскіш [3]. Өс сөзі өсім, 
өсімдік, өсімтал, өспірім лексикалық бірліктеріне уәж болумен қатар өсек, өсек-аяң, өсек-өтірік, өсекш, өсекшіл 
сөздеріне де төркін болған. Уәждеменің ортақ сипаты саналатын уәждемелік қатынастар көпмағыналылық, 
антонимдік, омонимдік негізде іске асады. Өс сөзжасамдық ұядағы сөздердің мағыналарының бір-біріне антонимдік 
сипатта өрбігенін байқауға болады: өскө - күн өскөр келді – күн жоғары көтерілді; өскүр - өсіру; өспүрім – 

жасөспірім, жеткіншек; өскүре – 1) жетім қалу, 2) солу, өшу; өскүс – жетімсіреген [3, 1294]. С-ш сөзжасамдық 
қалыптары негізінде жасалған өс - өш сөзеріндегі антонимдік мағыналар да сөз дамуына критерий бола алады. 
Екеуіне ортақ мағына – белгілі бір бағытта қозғалыс жасау. Өс сөзіндегі бағыт жоғары қарай бағытталса, өш сөзінде 
төмен қарай бағыталады. Антонимдік мағыналық сипатта дамыған өс – өш, көр (көре алу) – көр (көре алмау, 
қараңғы), ас (тамақ) – аш (тамақ жоқ), кел –кет, жет (діттеген жеріне жету), жет (соңына дейін жете алмай орта жолда 
жетім болып қалу) секілді сөздерді мысалға алуымызға болады. Демек, сөздер ұғымдық, тұлғалық, мағыналық 

жақтан дамығанда бір-біріне қарама-қарсы ұғымдарды бір тұлға түрінде (фонетикалық өзгеріске ұшыраған) 
атаулардың пайда болуын тілдегі сөзжасамдық процесс деп танимыз.  

Көне түркі сөздігінде өс сөзіне қарама-қарсы антонимдік мағынадағы өш сөзінің мағыналық тармағы мынадай: 
Өч 1. өшу, жоғалу. 2. өлу [3, ДТС, 391]. Жоғарыда берілген В.В.Радловтың сөздігінде өс сөзінің мағыналық 
парадигмалық шебінде өсу, жоғарылау, көбею, үлкею мағыналарымен қатар өшу, сөну, өлу мағыналары көрсетілген 
болатын.  

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: Өш 1. Жануын тоқтату. 2. Бір заттың бетіндегі жазу, бояуы кету. Жоғалу. 3. 
Ауыс. құру, кему, жоғалу. Аты өшті, ескерусіз қалды, ұмытылды, тұяғы қалмады. Өкпесі өшті – тынысы тарылды. 
Өш сөзі өшу, өшір, өшіргіш сөздеріне негіз болған. Дыбыстық жамылғы ө+ш+і+р негізінде пайда болған, уәжділік 
пішіні өшір, уәжділік мағыналары мыналар: 1. Жанған отты, майды, өртті сөндіру, бір нәрсенің жануын басу. 2. 
Ауыс. Бір нәрсені жоқ ету, жою. 3. Ауыс. Даусын басу, сөйлетпей қою [2, ҚТТС, 602]. Осы мағыналар негізінде 
біздің тілімізде бұл сөз дайын лексикалық бірлік ретінде танылып жүр. Өшір сөзі өшіргіш сөзіне негіз болғаны 

айқын құбылыс, себебі тілімізде мұндай қалыппен жасалған сөздер көптеп кездеседі: өш+ір+гіш, қат+ыр+ғыш, 
ас+ыр+ғыш. өшіргіш сөзінің тіліміздегі мағынасы - жазылған қатені өшіруге арналған құрал.  

Сонымен өс=өш сөздері арасында антонимдік уәжділік қатынас жүріп, мағыналары қарама-қарсы бағытта 
дамығаны байқалады. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық процесс адам танымындағы ұғыммен, болмыспен байланысты 
болғандықтан күрделі процесс саналады. Осы күрделілігіне орай сөздердің мағыналары да күрделі, сан-салалы, көп 
қырлы, әр жақты болып келеді. Оған екі қарама-қарсы бағытты меңзеуші бір қимылды атаушы өс және өш 

сөздерінің мағыналық жіктелістері куә. Сөздерді танымдық тұрғыдан қарастыру әлемнің объективті бейнесін, сөздің 
гендік дамуын тануға үйретеді. 

Сөз мағыналарының дамуында бір-біріне қарама-қарсы бағытта қолданылатын, симметриялы жатқан сөздер тіл 
білімінде жиі кездеседі. Бұл сөз мағыналырының антонимдік негізде дами алатындығының көрінісі. Тілімізде тек 
тарихтың қатпарларында туыстас, мағыналас, шектес болған сөздер жиі кездеседі. Ондай сөздер тарихтың терең 
қатпарларында түрлі дыбыстық өзгерістерге ұшырап, тілдік бірліктер жасалған. Сөйтіп адам қажетіне жарар атаулар 

пайда болған.  
Осындай дыбыстық сәйкесулер арқылы жасалған антоним сөздермен бірге тілімізде протезалар негізінде 

жасалған туынды антоним сөздер мен бір кездері ата-бабамыздың тілі бастан кешкен, қазір тек тарихи зерттеу 
нәтижесінде ғана табиғатын ашуға болатын флексиялық құбылыстың да мағыналық жақтан дамыған сөздер 
туындатудағы ролі ерекше: 

- қарама-қарсы мәндегі сөз жасауға қатысатын протезалық дыбыстар: ұласу – құлазу, үзу –созу, ар жағы – 

(б)ер жағы, іш – (т)ыс,  
- бір кездегі тіліміздің флексиялық құбылысын бастан кешіргенін дәлелдейтін префикстер де кездеседі: кері –

(іл)кері, 
- тұрақсыз дыбыстардың көне түбір арасына кірігуі нәтижесінде де жасалады: өшу - ө(р)шу. 
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Қорытынды.Тіліміздегі протезалық құбылыс туралы көптеген түркітанушы ғалымдар жазып өткен болатын. 

Бұл ғалымдардың пікірі ғалым Б.Сағындықұлының еңбегінде жинақталып, топталып берілген. Ғалым тілімізде қ мен 

к дыбысынан басталатын сөздердің бірқатарында тарих қойнауында түсіп қалып, элизияға ұшырағанын айтады. 

Мысал ретінде қадым – адым, күлбіреу – үлбіреу, қызу – ысу, қарық – арық сөздерін дәлел ретінде келтіреді. Бір 

кездері к мен қ әрпінен басталатын сөздердің көп болғанын сөз етеді. Мұндай фактілер тілімізде қ протезасының 

болғанына айқын дәлел бола алады. Демек, құлазу – ұласу сөздерін генетикалық жақындығы бар сөз деп тануымызға 

болады. Олардың мағыналарында алшақтық байқалғанмен ұғымдық сипатында жақындық бар. Мысалы, ұласу 

сөзінде ұзақтық, алға қарай жылжыту мәні жатса, құлазу сөзінде керісінше, алға емес, артқа жылжу мағынасы 

басымырақ, яғни төмендік мағынасы бар. Көз қарықтырады деген тіркестегі қарықтырады сөзі де жарық сөзімен 

тікелей байланысты, себебі көз жарықтан, ауыс мағынасында сұлулықтан қарығады. Міне тілімізде осындай 

қызықты фактілер көптеп кездеседі.  
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ҚАТЫСЫМДЫҚ БІРЛІК НЕГІЗІ – ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ОРАЛЫМ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада тілдік қатынастың басты көрсеткіші болып табылатын – қатысымдық бірліктер қарастырылып, 

қатысымдық бірліктердің функциясы, ерекшеліктері, қарым-қатынастағы маңызы, орны жазылған. Тілдің 

қатысымдық бірліктері сөз, сөйлем, мәтін және фразеологиялық оралым, олардың әрқайсысы жеке зерттеуді қажет 

етеді. Осыған сәйкес мақалада фразеологиялық оралымдардың тілдің қатысымдық, эмоционалды-экспрессивті 

қызметтерімен байланысы талқыланды. Қазақ тілінде кездесетін фразеологиялық тіркестердің фраза және идиома 

түрлеріне тоқталып, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары анықталды. Фразеологиялық тіркестердің 

семантикалық мәні, танымдық, эмоционалды, экспрессивті реңктері жайындағы ғалымдар пікірлері талданып, 

мысалдар келтірілді. Персонализациялық сапаға ие болған фразеологиялық тіркестердің ерекшеліктері, қолданылуы, 

жасалу жолдары талданды. Фразеологиялық тіркестердің қатысымдық белсенділігі, позитивтік-танымдық қызметі, 

сөйлемдегі прагматикалық мақсаты зерттелді. Фразеологиялық тіркестер қатысымдық қызметіне қарай 

топтастырылды. 

Түйін сөздер: коммуникация, қатысымдық бірлік, фразеология, тілдік қызмет, идиома, эмоционалды-

экспрессивті қызмет, семантика, таным, персонализация 
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FUNDAMENTALS OF COMMUNICATION UNITS - PHRASEOLOGICAL COMBINATION 

 

Аbstract 

The article discusses communicative units, which are the main indicators of linguistic communication, and also 

describes the functions, features, importance and place of communicative units in communication. Communicative units of 

the language are words, sentences, text and phraseological units, each of which requires individual study. Accordingly, the 

article examines the relationship of phraseological units with the communicative, emotional and expressive functions of the 

language. Focusing on the types of phrases and idioms of the phraseology of the Kazakh language, their similarities and 

differences were identified. The opinions of scientists about the semantic meaning, cognitive, emotional, expressive shades of 
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phraseological expressions are analyzed, examples are given. The features, use, methods of creating phraseological units with 

the quality of personalization are analyzed. The communicative activity of phraseological units, the positive cognitive 

function, the pragmatic purpose of the sentence were studied. Phraseological phrases are grouped by communicative function. 

Keywords: communication, communicative unit, phraseology, linguistic function, idiom, emotional-expressive 

function, semantics, cognition, personalization 
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ОСНОВА КОММУНИКАЦИОННОЙ ЕДИНИЦЫ – ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются коммуникативные единицы, являющиеся основными показателями языкового 

общения, а также описываются функции, особенности, важность и место коммуникативных единиц в общении. 

Коммуникативные единицы языка - это слова, предложения, текст и фразеологизмы, каждая из которых требует 

индивидуального изучения. Соответственно, в статье рассматривается взаимосвязь фразеологизмов с 

коммуникативной, эмоциональной и выразительной функциями языка. Ориентируясь на типы словосочетаний и 

идиомы фразеологии казахского языка, были выявлены их сходства и различия. Анализируются мнения ученых о 

смысловом значении, когнитивных, эмоциональных, выразительных оттенках фразеологических выражений, 

приводятся примеры. Анализируются особенности, употребление, способы создания фразеологизмов, обладающих 

качеством персонализации. Изучались коммуникативная активность фразеологизмов, позитивно-познавательная 

функция, прагматическое назначение предложения. Фразеологические фразы были сгруппированы по 

коммуникативной функций. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная единица, фразеология, языковая функция, идиома, 

эмоционально-экспрессивная функция, семантика, познание, персонализация 

 

Кіріспе. Тілдік қатынастың құрамындағы басты көрсеткіш – тілдік қатынасты тікелей жүзеге асыратын 

қатысымдық бірліктер. Қатысымдық бірлік туралы зерттеу тілдің тұтас қарым-қатынастық ролімен байланысты 

ерекшеліктерді қамти келіп, белгілі бір ойды тиянақты жеткізу, оған жауап алу, пікір алмасу кезіндегі ойды бейнелі 

өрнектеу, сөзді қабылдау, оның мағынасын түсіну, әр түрлі экспрессивтік-эмоциональдық күйді білдіру сияқты 

мәселелермен тығыз бірлікте қарастырылады. 

Қатысымдық бірліктер – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір орта жағдайында 

жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау және қабылдау қасиеті бар, адамдардың пікірлесу, тілдесу дағдыларын 

қалыптастыратын, қатысымдық мәні бар бірліктер. Тілдік қатынаста өзіндік орны мен қызметі жағынан маңызды 

болып табылатын қатысымдық бірліктер: сөз, сөйлем, мәтін және фразеологиялық оралымдар. 

Талдау. Фразеологиялық оралымдар не тұрақты сөз тіркестері тілдік қатынаста белгілі бір ақпаратты 

мазмұн жағынан байытатын қатысымдық бірліктердің қатарына жатады. Тілдік қатынаста тұрақты тіркестердің 

біртұтас лексикалық бірлік ретінде жұмсалуы сөйлемдегі семантикалық реңктерді түрлендіріп, ойдың бейнелі, 

көркем жеткізілуіне себепкер болады. Сондықтан қатысымдық бірлік ретінде алынатын тұрақты тіркестер адамның 

ойын жеткізуде, тілдесімде маңызды орын алады. 

Тілдесім әрекетінде сөйлем ішінде еркін сөз тіркестері де, тұрақты сөз тіркестері де қатар пайдаланылады. 

Тұрақты сөз тіркестері қатысымдық жеке бірлік есебінде ойдың эмоционалдық – экспрессивтік реңкін күшейтсе, 

еркін сөз тіркестері ойдың толыққанды нақты берілуін қамтамасыз етеді. Сол себепті тілдік қатынаста олар бір-

бірімен ажыратыла қолданылады. 

Фразеологиялық тіркестердің қатысымдық қызметі – халық танымында орныққан қалыпты құбылыстардың 

философиялық астарын сәйкес құбылыстармен түйістіре отырып, бейнелі, образды түрде жеткізу. Фразеологиялық 

оралымдар халықтың ғасырлар бойғы өмірлік тәжірибесінен өткен тұжырымдар негізінде қалыптасып, сөз 

мағынасының экспрессивтік мәнін кеңінен түсіндіру үшін қолданылады. Тұрақты тіркеске академик Рәбиға Сыздық 

мынадай анықтама береді: “Фразелогизм - құрамындағы сыңарлары өте тұрақты болып келетін, қолданысқа 

әрдайым дайын тұратын тұрақты сөз тіркесі. Мұнда тіркес құраушы сөздер өздерінің бастапқы тура мағыналарынан 

мүлдем немесе жарым-жартылай айырылып, өзара жымдаса келіп, бір ғана фразалық мағынаға ие болады. Бұл 

жалпы мағынаға образдылық пен ауыспалылық тән” [1; 94 б.]. Фразеологиялық тіркестердің әрдайым қолданысқа 

дайын тұру себептері олардың семантикалық жақтан тұтасып, бір ғана лексикалық мағынаны білдіруімен 

байланысты. 

Орыс ғалымы В. П. Жуков: “ФЕ – это устойчивые (готовые), раздельно-оформленные языковые единицы, 

имеющие целостные лексическое значение (или по крайней мере фразеологически связонное значение одного из 

компонентов) и в коммуникативном отношении не составляющие законченного предложения” [2; 140 б.], - дей 

келіп, фразелогиялық тіркестің коммуникативтік қарым-қатынастағы ерекшелігіне назар аударады.  
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Фразеологиялық тіркестер коммуникативтік қарым-қатынаста сөйлемнің қызметін толық атқармағанымен, 

ойдың жан-жақты, терең жетуіне және қабылдаушының сезіміне әсер етуге зор ықпалы бар. Оған фразеологиялық 

тіркестің құрамындағы өзара тіркеске түскен сөздердің семантикалық жақтан тұтастұлғаланып, жиынтық мағынаға 

ие болуы арқау болады. 

Нәтижелер және талқылау. М. М. Копыленко фразеологиялық тіркес құрамындағы сөздердің жиынтық 

семантикасын тіркесуші бірнеше лексемаларға тән мағыналық жылжу деп түсіндіреді [3; 85 б.]. Фразеологиялық 

тіркестерге тән мағыналық жылжу ойды танымдық, эмоционалдық, экспрессивтік реңкпен түрлендіріп отырады. 

Мысалы: 

 

Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 

Сонда да солардың бар таңдамасы. 

Іші – алтын, сырты күміс сөз жақсысын, 

Қазақтың келістірер қай баласы (Абай) 

 

- деген өлеңдегі іші – алтын, сырты – күміс фразеологизмі ойдың тек ақпараттық мәнін ғана емес, сонымен қатар 

позитивтік - танымдық мағынасын да жеткізіп тұр.  

Тілдің экспрессивтік, эмоционалдық қызметі бір – бірімен байланысты екені белгілі. Алайда олардың арасында 

айырмашылықтар бар. Бұл мәселе зерттеу еңбектерінде орын алған. “Эмоционалдылық адамның сезімін білдіруге 

қызмет атқарады. Экспрессивтілік ой мен сезімге қатысты көркемдікті, суреттемелікті, бейнелілікті күшейтуге 

қызмет атқарады” деген Е. М. Галькина Федоруктың пікірі [4; 108 б.] фразеологиялық тіркестердің тілдік 

қатынастағы қызметін айқындай түседі. Ғалым эмоционалдылық пен экспрессивтілікті айыру үшін олардың 

атқаратын қызметіне назар аудару қажеттігін айтады. Тілші бұл бірліктерге әртүрлі үстеме реңк тән екенін, эмоцияда 

экспрессивтілік мән, ал экспрессияда басқа реңк басым болатынын айтады.  

Көрнекті тілші-ғалым І. Кеңесбаев тұрақты тіркестің экспрессивтік қызметін стильдік ерекшеліктерден іздейді. 

Мәселен, ғалым: “Фразеологизмдердің жалпы тіл жүйесіндегі рөлі, сөйлеу процесіндегі атқарар қызметі көп 

жағдайда осы стильге ойысып отырады. ... Мысқыл-кескін, алғыс, қарғыс, налу-жабырқау, әзіл-қалжың т.б. – бәрі де 

фразеологизмдерді шебер қолданудан келіп шығатын құбылыстар” [5; 602 б.] –деп, фразеологиялық бірліктердің 

тілдік қатынаста қолданылу амал-тәсілдеріне басты көңіл бөледі. Бұдан ғалымның фразеологизмдерді адамның 

эмоционалдық жай-күйі туралы хабар беретін қатысымдық бірлік ретінде танығанын байқаймыз.  

Эмоция және сезім – адамның айналадағы қоршаған ортаға, өмір шындығына қарым-қатынасын, көзқарасын 

білдіретін психологиялық категория. Эмоциялық күйдің іс-әрекет үстінде пайда болатыны және оның жүзеге асуына 

заттар мен құбылыстардың әсер ететіні туралы психолог мамандардың еңбектерінде айтылған. [6; 270-271 б.].  

Заттар мен құбылыстардың адамның эмоциясына, сезіміне әсер етуінен пайда болған психологиялық 

құбылыстар тілде фразеологиялық оралымдар арқылы бейнеленіп, адамның ішкі жан-дүниесіндегі жай-күйді, 

эмоционалдық сезімді білдіреді. Мұндай тілдік бірліктер әр түрлі жағдаяттағы қарым-қатынасты көрсете келіп, 

жеткізілетін ақпаратты күшейту үшін қолданылады. Адамның эмоционалдық өмірі куану, қайғыру, ашулану, 

рахаттану, сүйсіну, ренжу, мұңаю, жылау, күлу т.б. сияқты көңіл-күйден тұрады. Фразеологизмдер сондай көңіл-күй 

туралы және оның деңгейі туралы ақпарат беру үшін жұмсалып, қабылдаушының сезіміне әсер етеді. Көңіл-күйдің 

қалпы туралы ақпаратты фразеологиялық синонимдер жеткізеді. “Фразеологиялық синонимдер ұғымы жағынан 

бірінен-бірі сатылап өсіп, күшейіп отырады, яғни алдыңғы фразеологизмдерден соңғыларының қарқыны басым 

болады” деген Ә.Болғанбайұлы мен Ғ.Қалиұлының [7; 111 б.] пікірі фразеологиялық единицалардың қатысымдық 

қызметін айқындай түседі. Осыдан фразеологиялық синонимдер эмоцияның әртүрлі қабаты мен деңгейі туралы 

ақпарат беруге қабілетті деген қорытынды шығаруға болады.  

Мысалы:  

Мен көзімнен тамып кеткен жасты ешкімнен ұялмай қолымның сыртымен сүрттім (І.Есенберлин. 

Ғашықтар). 

Аяужан көзінен мөлтілдей шыққан жасын сүртті (І. Есенберлин.) 

Сөйлемдерде адамның жылау эмоциясының әртүрлі деңгейі туралы ақпарат жеткізілген. Көзінен жас тамып 

кету фразеологиялық тіркесі адам ағзасында болып жатқан өзгерістің бірқалыпты екені туралы ақпарат берсе, 

көзінен мөлтілдеп жас шығу фразеологиялық тіркесі ағзадағы өзгерістің қарқынды екенін, ал ботадай боздау 

фразологиялық тіркесі ағзадағы өзгерістің аса қарқынды болғаны туралы мәліметті хабарлап тұр. 

Қазақ тіл білімінде фразеологиялық тіркестер фраза және идиома деп екіге бөлінетіні белгілі. Фраза 

құрамындағы сөздердің бірі тұрақты тіркестің білдіретін мағынасымен сәйкес келеді. Көзінен жас таму, көзге түсіп 

қалу т.б. сияқты тіркестерде көз, жас сөздері тіркестің беретін мағынасына тікелей байланысты. Идиома 

құрамындағы сөздердің ешқайсысының тура мағынасы тұрақты тіркестің білдіретін мағынасымен сәйкес келмейді. 

Олар эмоционалды-экспрессивті қызмет атқарады. 

Мысалы: Жалғыз баласы ерке Құрмаштың өлгені әкесіне ерекше батып еді. Бұның үй-ішімен ботадай боздап, 

бейіт басында қатты күңіреніп жылағанын көргенде тірі жанның бәрінің сай сүйегі сырқыраған (М.Әуезов. 

Қараш-Қараш оқиғасы.) Бірақ сол минутте-ақ құландағы дауысы шығып қоя қойды (І.Есенберлин.) Мұндағы 

ботадай боздау, құландағы дауысы шығу идиомалық тіркестері әрекет пен өзгерістің аса қарқынды, үдетпелілігін 

көрсетіп, қатысымдық қызметтің бұрынғыдан өзгешелігін аңғартып тұр.  
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Фразеологизмдердің экспрессивтік мәні зат, құбылыс немесе іс-әрекеттің бейнесін образды түрде жеткізуге 
бағытталады. Мысалы: Төрдегі қонақтардың ортасында бес биенің сабасындай болып отырған Күләйхан әңгіменің 
қызығына әбден берілген сияқты. Әй, бірақ танауымен көк тіреп үзеңгі бауы алты қабат мықтыдай шіреніп 
жүрген Мақсұт секілділер дүниенің бір-ақ сәтте өзгеріп кетерін түсінбейді-ау (Б.Мұқай). Бұл жолы оңай 

құтылмасын демдеріне нан піскен мына екі баланың түрін көргеннен-ақ түсінді (Б.Нұржекеұлы). 
Фразеологиялық тіркестер толық лексикалық мағынаға ие сөздер сияқты сөйлеу ағымына қарай әртүрлі 

функционалдық қызмет атқарады. Жоғарыда талданған фразеологизмдер заттың, адамның ішкі көңіл-күйіндегі, жан-
дүниесіндегі өзгерістер туралы ақпарат берсе, енді бірде персонализациялық сапаға ие болып, жақтық көрсеткіштер 
арқылы сөйлеуші/тыңдаушы қарым-қатынасын білдіру қызметін атқарады. Мысалы: Өмір бойы мұртыңды балта 
шаппасын. Олармен тонның ішкі бауындай аралас. Бәтшағар, аузына құм құйылсын. Қызым, барған жеріңде 

тастай батып, судай сің. Отырғанда жұмған аузыңды ашпа. 
Персонализациялық сападағы фразеологизмдер әртүрлі прагматикалық мақсатта жұмсалады. Мысалы: Осы 

түнде Әзімхан төре... сұмдыққа өз қолымен құрық берді (М.Әуезов). Қайрақбай күлкілі сөздерден ауыздарын 

жиғызбады (С.Мұқанов). Ақбаланың қиналғаны Еламанның шымбайына қаттырақ батып, қуанышты 
шақтарында да, әйелінің қабағына қарап күле алмайтын (Ә.Нүрпейісов.) Мылқау табиғат бізге ашулы қабағын 

жазбады (Әбу Сәрсенбаев.) Ол өсекшінің мінін тура бетіне басатын (С.Мұқанов.)  

Персонализациялық сапаға ие болған фразеологиялық тіркестердің (І, ІІ, ІІІ жақта жұмсалуы) коммуникативтік 
белсенділігі айқын көрініп тұрады. Негізінен персонализациялық сапада каузативті мағынаны білдіретін 
фразеологизмдер белсенді қызмет атқарады. Д.Э.Розенталь мен М.А.Теленкова іс-әрекеттің жүзеге асуына себеп 
болатын мағынаны “каузатив” деп атайды [8; 105 б.]. Сонымен қатар фразеологиялық тіркестер әртүрлі мағынадағы 
іс-әрекеттің жүзеге асуын, зат бейнесін образды түрде жеткізу үшін қатысымдық қызмет атқарады. 

Мысалы: 

Оңашада тыңдаған мына ән жан - жүйемді тебірентіп, іші-бауырымды елжіретіп барады (Жас Алаш) 
дегенде фразеологизм І жақ арқылы сөйлеушінің ішкі эмоциясын білдіріп, әннің сезімге, көңілге әсері туралы 
ақпарат беріп тұр. Қайдан ғана... туылғанын кім білсін, әдемілігі көрші-қолаңның аузының суын құртады... 
(О.Бөкей.) деген сөйлемде фразеологиялық тіркес ІІІ жақта жұмсалып, бөгде адамдардың біреуге таңдануы жайлы 
хабарлап тұр. Фразеологиялық тіркестердің персонализациялық сапада жұмсалуы мағыналық реңктің әр түрлі 
деңгейінен көрінеді. Адамның көңіл-күйінің деңгейі, жан-дүниесінің суреті, күйініші, сүйініші, яғни барлық жағдайы 

фразеологиялық тіркестердің ақпараттық мағлұматы арқылы басқа біреуге жетіп отырады.  
Қорытынды. Жоғарыда айтылғандарды қорыта келіп, фразеологиялық тіркестерді қатысымдық қызметіне 

қарай былайша топтастыруға болады: 
1. Адамның ішкі жай-күйінің өзгерістері туралы ақпарат беретін эмоционалды қатысымдық бірліктер. 
2. Адамның ішкі көңіл-күйіндегі өзгерістер мен сыртқы бейнелік сипаты жөнінен мағлұмат беретін 

эмоционалды-экспрессивті қатысымдық бірліктер. 

3. Белгілі бір зат, құбылыс немесе іс-әрекеттің бейнесін образды түрде жеткізетін экспрессивті қатысымдық 
бірліктер. 

4. І, ІІ, ІІІ жақ арқылы белгілі бір зат немесе құбылыстың, іс-әрекеттің сапалық көрсеткіші туралы ақпарат 
беретін қатысымдық бірліктер.  

 Фразеологиялық тіркестер ғалым К.Аханов атап кеткендей, “кемінде екі сөздің тіркесуінен жасалған мағынасы 
біртұтас, құрамы мен құрылымы тұрақты, даяр қалпында қолданылатын тілдік единица болғандықтан” [9; 49 б.], 

парадигмалық, синтагмалық қасиетке ие сөйлеу компоненті болып табылады. Сондықтан фразеологиялық 
тіркестердің прагматикалық күші сезімге, көңіл-күйге әсер ете отырып, ойды бейнелі жеткізуімен өлшенеді.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИШИРОВАННЫХ ФОРМУЛ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация 

В данной статье мы попытаемся показать использование клишированных формул в обучении русскому языку в 

национальной аудитории, а именно специалистов экономической сферы. За основу мы взяли принцип 

взаимосвязанного обучения при обучении русскому языку казахоязычных студентов-экономистов в системе 

трёхъязычного образования. Следует отметить, что принцип взаимосвязанного обучения предполагает 

скоординированный отбор и презентацию учебного материала. Этот принцип значим тем, что каждое понятие 

рассматривается с позиции трёх языков, которые обеспечивают большую эффективность в понимании, осознании и 

запоминании научных понятий.  

В Казахстане, как известно, осуществляется трёхъязычное образование. Языковые контакты казахского, 

русского и английского языков происходят в нашей стране в сфере экономики, образования. В результате этого 

процесса происходит транспозиция (положительное влияние языков) и интерференция (отрицательное влияние 

родного, первого, языка на изучаемый, второй, язык), а на уровне языков в целом возможна конвергенция 

(сближение или совпадение двух и более лингвистических сущностей). Как известно, конкурентоспособный 

специалист должен знать не только особенности социокультурной и социолингвистической ситуации в стране, но и 

особенности восприятия, понимания и порождения речи на втором и третьем языках, быть компетентным в области 

взаимосвязанного обучения языкам 

Ключевые слова: клишированные формулы, трехъязычное образование, транспозиция, интерференция, 

конвергенция, взаимосвязанное обучение,интеллектуальная нация, глобализация, терминологический минимум, 

терминосистема, профессиональная компетенция 
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THE USE OF CLICHED FORMULAS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS OF ECONOMIC 

PROFILE 

 

Abstract 

In this article, we will try to show the use of cliched formulas in teaching Russian to a national audience, namely, 

specialists in the economic sphere. We have taken as a basis the principle of interconnected learning when teaching Russian to 

Kazakh-speaking students of Economics in the system of trilingual education. It should be noted that the principle of 

interconnected learning involves a coordinated selection and presentation of educational material. This principle is significant 

because each concept is considered from the perspective of three languages that provide greater efficiency in understanding, 

understanding and memorizing scientific concepts. 

In Kazakhstan, as is known, trilingual education is provided. Language contacts of Kazakh, Russian and English 

languages occur in our country in the sphere of economy and education. As a result of this process is the transposition (a 

positive impact of languages) and interference (negative influence of the native, first language learning, second, language) and 

languages in General possible convergence (convergence or coincidence of two or more linguistic entities). As you know, a 

competitive specialist should know not only the features of the socio-cultural and sociolinguistic situation in the country, but 
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also the features of perception, understanding and generation of speech in the second and third languages, be competent in the 

field of interrelated language learning. 

Keywords: cliched formulas, trilingual education, transposition, interference, convergence, interconnected learning, 

intellectual nation, globalization, terminological minimum, term system, professional competence 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЙІНДЕГІ СТУДЕНТТЕРГЕ ОРЫС ТІЛІН ОҚЫТУДА  

КЛИШИРЛЕНГЕН ФОРМУЛАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Аңдатпа 

 Бұл мақалада біз ұлттық аудиторияда орыс тілін оқытуда клише формулаларды, атап айтқанда экономикалық 

сала мамандарын қолдануға тырыстық. Біз үш тілді білім беру жүйесінде қазақ тілді экономист-студенттерді орыс 

тіліне оқыту кезінде өзара байланысты оқытудын қағидасын негізге алдық. Айта кету керек, өзара байланысты оқыту 

принципі оқу материалын үйлесімді таңдау мен ұсынуды қамтиды. Бұл принцип маңызды, өйткені әр ұғым ғылыми 

ұғымдарды түсінуде және есте сақтауда үлкен тиімділік беретін үш тіл тұрғысынан қарастырылады. 

Қазақстанда үш тілді білім беру жүзеге асырылып жатқаны белгілі. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің тілдік 

байланыстары біздің елімізде экономика, білім беру салаларында орын алуда. Осы процестің нәтижесінде 

транспозиция (тілдердің оң әсері) және кедергі (ана тілі бірінші зерттелетін тілге, екінші, тілге теріс әсері) жүреді, ал 

Жалпы тілдер деңгейінде конвергенция (екі немесе одан да көп лингвистикалық субъектілердің жақындасуы немесе 

сәйкес келуі) мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, бәсекеге қабілетті маман елдегі әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-

лингвистикалық жағдайдың ерекшеліктерін ғана емес, сонымен қатар екінші және үшінші тілдерде сөйлеуді 

қабылдау, түсіну және қалыптастыру ерекшеліктерін білуі керек, тілдерді өзара байланысты оқыту саласында 

құзыретті болуы керек. 

Түйін сөздер: клишелік формулалар, үштілді білім беру, транспозиция, интерференция, конвергенция,өзара 

байланысты оқыту, зияткерлік ұлт, жаһандану, терминологиялық минимум, терминологиялық жүйе, кәсіби 

құзыреттілік.  

 

Введение. Современное общество ставит перед казахстанской системой образования ряд новых проблем, 

которые обусловлены политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами. 

Особенно следует отметить необходимость повышения качества и доступности образования, увеличение 

академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное пространство, создание оптимальных 

образовательных систем, так как наука и образование стали ведущей производительной силой. Президент Н. А. 

Назарбаев в своем Послании “Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана” 

ставит стратегическую задачу формирования интеллектуальной нации, как залога успешной конкурентоспособности 

Казахстана: “Мир вступил в эпоху глобализации, ускоренного развития инноваций и технологий. Новым этапом 

развития человечества является переход к «экономике знаний». И Казахстан не должен остаться на обочине этих 

процессов” [1]. 

В повышении интеллектуального потенциала общества, мобильности и конкурентоспособности специалистов 

особую роль играет знание языков тех партнёров, с которыми реализуются совместные проекты, создаются 

совместные фирмы. 

Методы. Цель – рассмотреть языковые контакты казахского, русского и английского языков в сфере 

экономики с позиций социокогнитивного и коммуникативно-прагматического подходов. Проект о трёхъязычном 

образовании в целом осуществляется, прежде всего, на базе казахского языка. Обучение русскому языку в вузах в 

соответствии с современной установкой предполагает изучение его для углубления профессиональной подготовки. 

Во всех неязыковых вузах, в соответствии с Типовой программой, преподаются следующие дисциплины: 

“Практический курс русского языка”, “Профессиональный русский язык”, где требуется усвоение 

терминологического минимума, соответствующее будущей профессии. 

Следует также отметить, что языковой и речевой материал отбирается в соответствии с определёнными 

ситуациями общения и отрабатывается в типичных для использования тех или иных языковых форм ситуациях. 

Поэтому при обучении русскому языку нужно учитывать и интеллект студентов, которыми они воспринимают и 

обрабатывают информацию в процессе познания.  

Как отмечалось в Послании Президента о переходе к “экономике знаний», мы используем принцип экономии 

человеческих усилий, описанный известным казахстанским ученым А.Е. Карлинским в монографии “Методология и 

парадигмы современной лингвистики” [2]. Он отмечает об основных принципах психических механизмов человека, 

среди которых ведущим является принцип экономии человеческих усилий.  
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Известно, что экономия связана с бережливым отношением экономии человеческих усилий, которое 

проявляется по-разному. Исследуемые нами клишированные формулы обучения общению способствуют экономии 

усилий при составлении предложений для выражения и передачи мысли. 

Обсуждение. Также А.Е. Карлинский акцентировал внимание на то, что именно в клише переплетаются все 

объективные и субъективные факторы человеческого общения. Таким образом, клише обеспечивает экономию 

времени и усилий говорящих, так как выражают самую суть коммуникативных намерений и являются понятными 

собеседнику с первого предъявления. 

Для этого при использовании различных клишированных формул, необходимо знать эквивалент, то есть 

перевод употребляемых слов на казахском или английском языках. 

Специалист, в своей речи будет употреблять профессиональные термины, которые становятся 

клишированными формулами из-за частого использования, в данном случае экономических терминов. 

Экономические термины представляют собой слова и словосочетания специального языка, употребляемые для 

обозначения логически точно сформулированных понятий данной отрасли знаний. В лингвистическом отношении 

экономические термины представляют собой лексико-грамматические единицы языка, функционирующие как в 

системе общелитературного национального языка, так и в системе экономической науки [3]. 

Перевод слов специальной лексики представляет целый ряд сложностей, так как термины в разных 

терминосистемах могут переводиться по-разному. Важно также отметить, что умение правильно перевести термин 

на русский или английский или же казахский язык часто входит в профессиональную компетенцию специалиста.  

Выводы. Выявленные на материале казахского, русского и английского языков итоговые данные о 

социокогнитивных и коммуникативно-прагматических особенностях экономических текстов вносят определенный 

вклад в совершенствование теории межкультурной деловой коммуникации, а также в практику разработки учебных 

программ и методики преподавания языка для специальных целей. Кроме того определяется возможность 

использования ее положений и результатов в разработке практического курса казахского, русского и английского 

языков для специальных целей, в методических разработках и пособиях по казахскому, русскому и английскому 

языкам и в межкультурной коммуникации в сфере делового общения. Результаты исследования могут также 

использоваться при разработке руководств для стилистического редактирования деловой документации, методики 

подготовки специалистов в сфере международных отношений, переводчиков в сфере деловой коммуникации.  

Заключение. Первоначально исследование возможности использования клишированных формул была принята 

нами как гипотеза. Дальнейшие поиски истины взаимосвязанного обучения в научном познании по проекту 

“Трёхъязычное образование”, которое было начато по гранту ректора КазНПУ в 2012 г. привели к разработке 

технологии клишированных формул, а с 2017 г. мы дополнили теорию предметного обучения с синергетическими 

принципами, как “совокупность теорий, составляющих некоторое метатеоретическое единство” [4]. Разработка 

оптимальной системы дидактического обеспечения в обучении курсам “Профессиональный русский язык” и “Қазақ 

тілі ғылыми стиль” с перспективой восприятия терминов не только на двух языках, но и на третьем английском [5]. 

Это позволило прийти к заключению, что методическая система, в которой расписаны новые и обновлённые и 

инновационные синергетические принципы, методы и ассоциативные формулы, которые исследованы нами на 

основе главного метода исследования в синергетике – методом математического моделирования дают возможность 

сформулировать как технология клишированных формул. Наши выводы подтверждаются не только нашими 

педагогическими экспериментами в разных вузах (Нархоз, КазНПУ имени Абая). Участвуя в проекте ‘Трёхъязычное 

образование”, впервые в педагогике мы внедрили впервые метод математического моделирования (статья в 

Скопусе), но и активно участвовуем в подготовке Трёхъязычного глоссария в учебнике по методике казахского 

языка как второго.  
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ФУНКЦИОНАЛДЫ ОҚУ АРҚЫЛЫ МӘТІНДІ ТАНУ МЕН ТҮСІНУ 

 

Аңдатпа 
Білімгерлердің функционалдық сауаттылығын дамыту үшін мәтінді оқып зерделеу мен пайымдау аса маңызды. 

Зерттеушілердің түсіндіруінше мәтінді тану үшін жан-жақты, көп қырлы талдау қажет. Мәтіннің мағыналық 
мазмұны мен композициялық құрылымының ерекшеліктерін түсініп қана қоймай, сонымен қатар автордың 
дүниетанымын, ішкі әлемін, ұстанымын, шығармашылық даралығын, оның шығарманы кімге бағыттап жазғанын да 
ескерген жөн. Алайда, көбіне оқырмандардың шығарманың сыртқы мазмұнын, қалыбын ғана танып, ішкі 

мағынасын, мазмұн-мәнін танымау, түсінбеу жағы басым. Жас оқырманның шығармаға терең үңіліп, түсінуіне білім, 
білік, дағды керек. Мақалада, функционалды оқу арқылы білім алушылардың мәніді түсіну және тану белсенділігін 
арттыруға бағытталған әдіс-тәсілдер көрсетіліп, теориялық тұрғыда негізделеді.  

Түйін сөздер: функционалды оқу, герменевтикалық талдау, герменевтикалық шеңбер, талдау және 
интерпретация 
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RECOGNITION AND UNDERSTANDING OF TEXT THROUGH FUNCTIONAL READING 

 
Abstrаct 

Today, reading and comprehension of the texat is very important in improving the functional literacy of students. 
Researchers believe that a comprehensive, multifaceted analysis is needed to recognize the text. It is necessary not only to 

understand the features of the semantic content and compositional structure of the text, but also to take into account the 
author's position, the author's inner world, creative individuality, worldview, to whom he wrote the work. However, today we 
get acquainted only with the external content and form of the work, without recognizing and understanding its internal 
meaning and content. Today's young reader is not accustomed to reading the work in depth. The article demonstrates and 
theoretically substantiates methods based on increasing students' understanding and cognitive activity through functional 
learning. 

Keywords: functional reading, hermeneutic analysis, hermeneutic circle, analysis and interpretation 
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ПОСТИЖЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЧТЕНИИ 

 
Аннотация 

Сегодня чтение и понимание текста очень важны для повышения функциональной грамотности учащихся. 
Исследователи считают, что для постижения текста необходим всесторонний, многогранный анализ. Необходимо не 
только понимать особенности смыслового содержания и композиционной структуры текста, но и учитывать 
авторскую позицию, внутренний мир автора, творческую индивидуальность, мировоззрение, которому он написал 
произведение. Однако сегодня мы знакомимся только с внешним содержанием и формой произведения, не осознавая 
и не понимая его внутреннего смысла и содержания. Сегодняшний юный читатель не привык читать произведение 

глубоко. В статье демонстрируются и теоретически обосновываются методы, основанные на повышении понимания 
и познавательной активности студентов посредством функционального обучения. 

Ключевые слова: функциональное чтение, герменевтический анализ, герменевтический круг, анализ и 
интерпретация. 
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Кіріспе. Мәтінді тану үшін жан-жақты, көп қырлы талдау қажет. Мәтіннің мағыналық мазмұны мен 

композициялық құрылымының ерекшеліктерін түсініп қана қоймай, сонымен қатар автордың дүниетанымын, ішкі 

әлемін, ұстанымын, шығармашылық даралығын, оның шығарманы кімге бағыттап жазғанын да ескерген жөн. 

Герменевтика өнер туындысын жеке дара қарастырмай, оны тудырған, дүниеге келуіне ықпал еткен дәстүрлі 

мәдениет аясында тану, түсіну қажеттігін алға тартады. 

Герменевтикада мәтінді тануға қатысты екі түрлі көзқарас бар. Біріншісі - мәтінді әлеуметтік, мәдени-тарихи 

жағдайлардың ықпалынсыз, тек оның өзіне ғана сүйене отырып, түсіндіру қажеттігін қолдайды. Екінші жақтың 

ұстанымы бойынша герменевтика – философия. Мұнда мәтінді түсінуден, интерпретация жасаудан гөрі ол 

турасында ой толғау басым. 

Көркем шығарманы түсіну үшін, оған интерпретация жасай алу үшін талдап, зерделей білуіміз керек те, талдау 

үшін өзімізше қабылдап, оқырмандық интерпретациядан өткізуміз қажет. Бұл қарама-қайшы үдерісті әдебиеттануда 

герменевтикалық (грек тілінен her- mēneutikē (technē) – өнерді түсіндіру) шеңбер деп атаймыз. Бұл шеңберде әрбір 

көркем шығармаға жасалған талдау түсінуге жетелесе, әрбір түсінудің соңы талдауды қажет ететіні анық. А.В. 

Матюшкин мәтін интерпретациясы негізінен үш бағытта өрбиді деп көрсетеді. Олар – түсіндіру (мәтін элементтерін 

шынайы өмір көріністерімен, басқа мәтіндермен, қолжазба деректермен т.б. салыстыра отырып түсіндіре талдау); 

бағалау ( өзектілігін, маңыздылығын көрсету), қабылдау (мәтіннің ішкі мазмұнын түйсіну, зерделеу) деп көрсетіп, 

мәтіннің ішкі мазмұнын қабылдауға ерекше тоқталып, төмендегідей сызбада көрсетеді. Мазмұн, мағына және мән 

бірінен бірі туындап, бірін бірі анықтап отыратын үштаған құраған кезде көркем шығарманы қабылдау жүзеге 

асады, көркем мәтінге интерпретация жасалады.[1,16]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Әдістеме. Түсінудің бір жолы – автор тұлғасын тану. Бұл тұста авторды биографиялық тұлға ретінде емес, 

қоғамдық сананың, әлемметтік қайшылықтардың, жеке қарым-қатынастардың өкілі ретінде, түрлі өмірлік 

тәжірибелерді оқырманға өнер туындысы арқылы жеткізуші ретінде қарау басымдылық танытады. Сол арқылы 

көркем шығарманы түсіну мен қабылдау автор идеясымен қабыса түседі. 

Осындай көркем шығарманы түсінудің бірнеше қадамды жүйесі негізінде Седов пен Поляков оқырманның 

көркем шығарманы түсінудегі бірнеше деңгейін атап көрсетеді: 

1. Денотативті деңгей. Оқиғаның дамуы мен өрбуіне ықпал ететін кейіпкердің тұлғалық қасиеттері, заттық 

әлем, көркемдік кеңістікті қабылдау мен түсіну; 

2. Психологиялық кезең. Кейіпкер психологиясын тану, кейіпкердің сыртқы және ішкі әлеміне үңілу; 

3. Аксиологиялық кезең. Көркем туындыға автордың қатынасын анықтайды. Шығармадан авторлық 

дүниетанымның, авторлық көзқарастардың көрініс табуын қарастырады. [2,46] 

Қазіргі әдістеме туралы ғылымда да түсінудің коммуникативті және когнитивті жолын ұсынады. 

Коммуникативті тәсілді тілдік құзіреттіліктің қалыптасуымен байланыстырады да, когнитивті тәсілді таным 

процесінің қалыптасумен байланыстырамыз. О. Д. Митрофанова екі тәсілдің басын біріктіре отырып, 

коммуникативті-когнитивтік тәсілді ұсынады. Яғни тілдік білімді беру барысына ұсынылатын мәтін мазмұнына, 

оның танымдық ақпараттарына мән берілу керек. Тілдік дағыдылармен бірге танымдық құзіреттіліктер де қатар 

қалыптасып отыру керек.  

Т.П. Адскова мен С. А. Турбекова функционалды оқу мен сын тұрғысынан ойлау бір-бірімен тығыз 

байланысты дейді. Білім алушыларды функционалды оқуға үйрету үшін Х. Гербердің үш деңгейлі оқу әдісін 

ұсынады. Олар:  

- бірінші деңгей оқырманға мәтіннің сыртқы ақпаратымен ғана танысуды көздейтін «түсінікті» деп аталады. 

- екінші деңгей – логикалық деңгей. Яғни, «ойлану және табу» деп аталады. 

- үшінші деңгей – бағалауыштық және шығармашылық «Мен» деп аталатын деңгей. [3 

Нәтижелер. Біз мәтін талдаудың жоғарыда айтылған тәсілдерін ескере отырып, фолькорлық мәтінге талдау 

жасауды жөн деп таптық. Оның бірнеше негізі бар.  

Біріншіден, фольклорлық туындылар өте ауқымды мәдени-танымдық ақпараттар қоры; 

Екіншіден, фольклорлық туындылардың, соның ішінде ертегілердің сюжеттік желісі қарапайым болғанымен, 

астарлы ойы терең. Аз сөзбен көп ақпарат жеткізу мүмкіндігіне ие; 

Үшіншіден, ертегілерде бала кезден құлағымызға сіңген оқиға жілісі мен таныс композициялық құрылым 

қалыптасқан.  

Мән 

Мазмұн 
Мағына 

ТҮСІНУ 
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Төртіншіден, фольклор қазақ тілі мен танымының таптырмас көрсеткіші. Нағыз қазақы мәтін десе де болады. 

Бесіншіден, ең негізгісі, біз балаларға ертегілерді оқып бергенімізбен олардың айтар ойына, тәрбиелік мәніне, 

астарлы мағынасына коментарийлер беріп, түсіндіріп отырмаймыз. Сондықтан, балалар тек жалаң сюжетке 

сусындап өседі де танымдық ақпараттар алмай жатады. Сол себепті ертегілерге талдау жасаудың маңызы зор. 

Олай болса, халық ауыз әдебиетінен «Ақылды етікші» ертегісін оқудың үш деңгейлі әдістемесі бойынша талдап 

көрейік.  

 

Ақылды етікші 

Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның әрбір тәртібін халқы екі етпей уақытымен орындап 

тұрады екен. Бір күні бұл патша: «Менің әрқашан халық пайдасына еткен әмірім орнына нақпа-нақ келіп тұрады 

және халқым да мені жақсы көреді. Сондықтан да мен олардың пайдасын ойлаймын. Енді мен осы халқыма зиянды 

бір әмір таратайын. Халқым тыңдап, орнына келтірер ме екен? Жоқ, келтірмес пе екен?» - деп ойлап уәзірлеріне: 

– Халыққа тегіс хабарландырыңдар: «Ешкім басына пайда қылмасын!» - деп, әмір қылады. Бұдан соң уәзірлер 

бұл әмірді халыққа естіртіп болып, патшаға:  

– Халқыңыз әміріңізді нақпа-нақ айтқаныңыздай орнына келтіретін болды, – дейді. Патша уәзірлеріне еш 

жауап айтпайды. Түн болған соң үстіне бөтен, ескі киім киіп, әмірінің қалай орындалғанын көру үшін көшеде 

жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр екен. Патша қайыр сұраған кісі болып, шам жанып тұрған үйге келсе, 

үйдің ішінде бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші қайыршыны көріп тұра келіп, бір кішкене нан береді. Сонда 

қайыршы:  

– Сен патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың? «Ешкім басына пайда қылмасын және шам да 

жақпасын» дегені қайда? – дейді. Сонда етікші: «Сенің онда не жұмысың бар? Сондай әмір қылып отырған патша 

да ақымақ. Себебі, мен жарлы адаммын. Күнде төрт теңге пайда қыламын да, төрт теңге зиян қыламын. Міне, 

мен сонымен күн көріп отырмын. Патша ақылды болса, осыны білер еді», - дейді. Патша бұған жауап 

қайтармастан үйіне келеді де, ақылды төрт уәзірін шақырып алып: Сіздерді басқалардан ақылы көп деп, өзіме 

уәзір қылып едім. Енді менің сіздерден сұрайтын сауалым бар. Күніне төрт сом пайда, төрт сом зиян қыламын. 

Сол пайдам мен зияным не? Үш күн ішінде соны табыңдар. Таба алмасаңдар, бастарыңды аламын! Өздерің 

таппасаңдар да табатын кісі тапсаңдар, жазадан құтыласыңдар! – депті. Уәзірлер үш күннің ішінде өздері де 

шеше алмай және табаты нкісі де таба алмаған соң, енді патшаға көрінбей, қашпақшы болып жүргенде, баяғы 

етікші уәзірлерге келіп: 

– Мен патшаныңсұраған сауалын тапсам, сіздер маған не берер едіңіздер? – дейді.  

Уәзірлер төрт мың ділда бермекші болады. Етікші уәзірлерден төрт мың ділданы санап алып, олармен бірге 

патшаға барады да:  

– Тақсыр, мен етік тігіп, әр күні төрт сом пайда, төрт сом зиян қылам. Ол былай: бір сомды қарызға беремін. 

Бір сомды ескі қарызымды төлеуге беремін, бір сомды құдыққа тастаймын, бір сомды әйеліммен екеумізге 

жұмсаймын, – депті. Сонда патша: 

– Әйеліңмен екеуіңе жұмсалған ақшаға бәріміз де түсінеміз, қалған үш сомның жұмсалған орнын анықтап 

түсіндір, – депті.  

Бұл сөзге етікші былайша жауап қайырыпты: 

– «Бір сомды қарызға беремін», – дегенім: «Қартайғанда өзімді асырар», - деп балама беремін. «Бір сомды ескі 

қарызыма беремін» – дегенім: өзімді жасымда асыраған кәрі әкем мен шешеме беремін. «Енді бір сомды құдыққа 

тастаймын» – дегенім: күйеуіне тұрмай, қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін дегенім, – депті. Сонда 

патша: «Бұл етікші ақылды адам екен», - деп, өзіне уәзір қылған екен.  

1. Тірек сөздерді табу. Олар: ақыл ұғымы, пайда және зиян ұғымдары. Яғни, ақылды, жұмбақ жауап, 

жауаптың шешімі. 

2. Негізгі ойды анықтау. Патша айтқанын екі етпей орындап отыратын халқын сынап көрмекші болып, 

«Ешкім басына пайда қылмасын!»деген жалық шығарады. Уәзірлері жарлықты халыққа сөзбе-сөз жеткізгенін және 

толық орындалатынын жеткізеді. Патша жауапты үнсіз тыңдайды да, өзі көз жеткізу үшін қайыршының киімін киіп 

қаланы аралауға шығады. Шеттегі бір үйге қайыршы кейпінде кіріп келіп, етікшіге кезігеді. Одан хан жарлығын неге 

орындамайтынын сұрайды. Етікші:«Күнде төрт теңге пайда қыламын да, төрт теңге зиян қыламын» - деп жауап 

береді. Хан сарайына оралып, уәзірлеріне жауаптың шешімін табуды тапсырады. Ешкім жауабын таба алмай 

етікшінің өзін әкеледі. Және етікшінің жауабы ең қисынды әрі ақылды жауап еді. 

Осы жерден «ақылды» деген атау кімдерге қатысты қолданылғанын байқауға болады. 

а) Халқын сынап, барлық жарлыққа ойланбастан бас шұлғи бере ме жоқ ақылмен қабылдай ма деп барлай 

білген хан ақылды. 

ә) Ханға ақылшы болу үшін, кеңес беру үшін арнайы таңдалып алынған уәзірлер бар. Олардың да қаншалықты 

ақылды екендіктері сынға алынады. 

б) Әр сөзін, айтор ойын астарлап жеткізіп, өз пайдасын біле білген, оны бұлтартпастай негіздей білген, өмірлік 

қағидаларды суреттей білген етікші ақылды.  

Яғни, ақылды болу үшін бай болу, жоғары мансап иесі болу маңызды емес. Ақыл табиғатпен даритын, өмірлік 

тәжірибемен келетін құндылық; 
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3. Астарлы мағынаны табу. 

а) Өмірде әр нәрсенің өз орны бар, әрбір тиын табыстың өз жұмсалатын орны бар; 

ә) Ата-ананың және ұрпағыңның алдындағы борышты өтеу; 

б) Қыз бала жат жұрттық; 

в) Ханның халықпен бірге болуы, халықтың жағдайымен танысу, мұң-мұқтажын білу; 

г) Ақылды бағалай білу; 

Яғни, бірінші деңгей «түсінікті» деңгейде мәтін мазмұнымен танысады, жалпы ақпараттарды алады. Екінші 

деңгейде ойланып, астарлы мағыналарын табады. Таратып талдай алады. Үшінші деңгейде, шығармаға өзіндік 

көзқарасын, пікірін білдіре алады. Шығармашылық еркіндікке барып, өздігінше интерпретациялап ұсына алады.  

Өнер туындылары, оның ішінде көркем шығарма да адамдардың өзара тығыз қарым-қатынасына негізделеді. 

Өйткені автор өз туындысын халыққа, белгілі бір қауымға, біреуге арнап жазады. Көркем шығарма – оны тудырған 

адамның жолдауы іспетті. Сондықтан оқырман сөз арқылы туындының көркемдік әлемін және оны жасаған авторды 

қабылдайды. Көркем тілдің адамды сендіретін, жұбататын, ойлантатын құдіретті күші бар.  

Зерттеушілердің пайымдауынша, мәтінді тану үшін жан-жақты, көп қырлы талдау қажет. Мәтіннің мағыналық 

мазмұны мен композициялық құрылымының ерекшеліктерін түсініп қана қоймай, сонымен қатар авторлық 

ұстанымды, автордың ішкі әлемін, шығармашылық даралығын, дүниетаным ерекшелігін, оның шығарманы кімге 

бағыттап жазғанын да ескерген жөн. Алайда, бүгінгі таңда шығарманың сыртқы мазмұнымен, қалыбымен ғана 

танысып, ішкі мағынасын, мазмұнын танымай, түсінбей жатамыз. Қазіргі жас оқырман шығармаға терең үңіліп, 

түсініп оқуға дағдыланбаған. Мектеп жасындағы балалар мектеп оқулығындағы мәтін мазмұнына бойламай жатады. 

Оған себеп, заман ағымына сай заттық әлем өзгерген сайын балалардың ұғымдық әлемі де өзгеріп отыр. Ал 

оқулыққа таңдалған мәтіндер сол үдеден, талаптан шыға алмай қалып жатады. Жоғары сынып оқушылары мен 

жоғары оқу орны студенттері ұлттық құндылықтарды, халықтың тұрмыстық өмірін, концептілік әлемді танымай 

жатады. Сондықтан, көркем шығарманы оқытуда оған түсініктеме (коментарий) беріп отыру аса қажет. Әлемдік 

туындылар болсын, ұлттық әдебиет болсын бүгінгі күннің оқырманы үшін түсініктеме беруі керек.  

Көркем шығарманы түсінудің өзі көп деңгейлі, көп қырлы үдеріс. Профессор З. Ахметжанова көркем 

шығарманы түсіну жолдарының бірі ретінде түсініктеме беруді (комментарий) алға тартады. З. Ахметжанова мәтін 

талдауда түсініктеменің бірнеше түріне тоқтады: 

- тарихи-мәдени түсініктеме; 

- саяси-мәдени түсініктеме; 

- салыстырмалы-мәдениеттанушылық түсініктеме; 

- этнолингвистикалық түсініктеме; 

- этномәдени түсініктеме; 

- макробелгілерге түсініктеме;[4]. 

Әдебиеттанудағы күрделі, әрі әлі де болса жан-жақты зерттей түсуді қажет ететін мәселелердің бірі – 

интерпретация. Көркем шығарманы оқығанда әр оқырман интерпретатор ретінде танылатындықтан интерпретация 

мен талдаудың ара-жігін ашып көрсеткен зерттеулер көп емес. Көркем шығармаға таудау жасай алу үшін де ол 

шығарманы қабылдап, түсіну керек. Ал, интерпретация дәл осы қабылдау, зердеге түйіп, түсіну деген ұғымдарды 

көздейді. Жоғарыда айтып өткен герменевтикалық шеңбер үдерісі де әр сөздің жеке мағыналарын танып, оларға 

түсініктемелер бере отырып, мәтіннің толық мағынасына жету. Яғни, бүтіннің мағынасын тану үшін, бөлшектің, 

бөлшектің мағынасын тану үшін бүтіннің мағынасын түсінуге ұмтылу. (Сурет 1) 

 

 
 

Сурет 1 

 

Олай болса, оқытуда оқырмандық интерпретация мен коментарийлерге тоқталмақпыз. 

Е. Жүністің «Менің жолым» өлеңі – патриоттық рух пен Отаншылдық сезімге толы, білімгерлерді ұлтын сүюге, 

ұлт жолында қызмет етуге шақыратын көркем туынды. Көркем шығармадағы әр сөз, әр тіркес халық танымынан сыр 

шертеді. Бар-жоғы төрт шумақ өлеңді түсінуде ұлттық дүниетану мен ұмыт болған түсініктерді қайта жаңғырту 

қажеттігі байқалады.  
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«Менің жолым» өлеңін оқу барысында әр оқырман өз керегін тауып, өздігінше түсініп, өз таным биігінде 

талдай алады. Оған себеп, өлеңнің өн бойы қазақ танымына сәйкес ұғым-түсініктер өте көп. Бұл орайда 

шығармадағы концептілерді тану мен ондағы мағынаны пайымдау, түсіндіру аса маңызды. Сондықтан оны түсінудің 

басты шарты – интерпретация (зерделеу) болмақ. 

Студенттердің Е.Жүністің «Менің жолым» атты өлеңіне жасаған талдаударының нәтижесіне қарасақ, бір 

оқығанда түсіне қоймаған, бойларына сіңбеген өлең, әр сөзін жеке зерделеп, түсініктемелер бере отырып талдауда 

өлеңнің мәнін ашу әлдеқайда жеңілдей түскенін көруге болады. Студенттердің өздерінің берген түсініктемелерін 

және өлеңді бүтіндей тануын төмендегі талдаулардан көруге болады: 

 

Мойнына бұршақ сап тілеген даланың тұңғышы, 

Мен емес шығармын. 

Киелі қандағы қасиетті өрліктің үлгісі, 

Мен емес шығармын. 

Ұлы түз, о, сен деп ұлыған бөрі де абадан, 

Мен емес шығармын. 

Қазан ат –қан кешкен ғасырдың өтінде жараған, 

Мен емес шығармын. 

Тәңір көк еркесі – қыранның шаңқылдақ жалғызы, 

Мен емес шығармын. 

Алаулап атқан таң шапағы жүректей алқызыл, 

Мен емес шығармын. 

Білмеймін, 

Бұл кәрі далалық тәкаппар жас халық 

Менен не күтеді?! 

Білерім: 

Мен үшін барлық жол қазақтан басталып, 

Қазақпен бітеді! [5,53]. 

  

Бірінші талдау жұмысы:  

 

Жекелеген 

үзінділер 

Бөлшектің мағынасы Бүтіннің мағынасы 

Мойнына бұршақ 

сап тілеген 

 

Қазақтың ертеден келе жатқан ғұрпы, ырымы. Ертеде 

баласы жоқ адамдар немесе балаға зар болып жүрген 

адамдар мойнына көгеннің бұршағын салып Алла 

Тағаладан перзент сұрап жалбарынған, жылаған. 

Меніңше, бұл жерде 

ақынның айтпағы – жүрегім 

қазақ деп соғады, қазақпен 

бірге жасаймын, қазақпен 

бірге өлемін. 

Автордың бұлардың 

барлығын мен емес 

шығармын деп санамалап 

айтуындағы мақсаты, яғни, 

сондай керемет болмасам да, 

халық менен керемет 

дүниелерді күтеді дегенді 

айтады. Халықтың ұлымын, 

бар өлең-жырым қазаққа 

арналады дегенді меңзейді. 

 

 

Киелі қандағы 

өрлік 

Өжеттiлiк, өp мiнездiлiк, бip беттiлiк. Өрліктің үлгісі деп 

яғни хас батыр, қаһармандықтың бейнесі, үлгісін меңзеп 

тұр. 

Ұлы түз –ұлы дала. 

Ұлыған бөріде 

абадан 

қасқыр әулетінің көсемінің ұлуы. 

Яғни, айтпағы, ұлы далада ұлитын нағыз қасқыр әулетінің 

көсемдері. 

Қазан ат–қан 

кешкенғасырдың 

өтіндежараған: 

«қазанат» дегеніміз батырлардың жауынгерлік аты. Бұл 

жерде жаугершілік заманда ел қызметіне жараған 

батырлардың астына мінген аттарды атап өтті. 

Тәңір көк еркесі –

қыранның 

шаңқылдақ 

жалғызы: 

қыран өзі алып, еркін құс. Көк аспанның иесі өзі секілді 

қанатын еркін сермеп, асқақ ұшады. Автордың оны ерке 

деуі де сондықтан.  

  

Екінші талдау жұмысы: 

 

Жекелеген 

үзінділер 

Бөлшектің мағынасы Бүтіннің мағынасы 

Мойнына бұршақ 

сап тілеген 

Мойнына бұршақ салу – ырым. Перзент көре алмай 

жүргендер мойнына бұршақ салып, Алладан бала 

тілеген екен. Ал өлеңде автор «даламның ұзақ күткен 

перзенті» өзі ме, емес деген ой тастайды. «Кәрі даладаға 

жас халықтың бір перзенті өзі болса, ол кім?! Одан 

болашақ не күтеді? Өзі соған жауап бере ма? Өзі ғана 

Өлең жолдарын жеке талдау 

кезінде айтып кеткенімдей, 

автор асқақтық – 

қарапайымдылықта дегенді 

ұстанады. Оның айтуынша, ол 

қанша ел қатарлы азамат қана 
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емес, әркім сол сауалды өзіне қойып жауап бере алар ма 

екен деген астарлы мағына бар.  

болғанымен, елдің басына 

біткен батыр болмағанына 

қарамастан, халықтың 

көшбасшысы болмаса да, 

өзінің қазақ боп туғанына 

деген мақтаныш. Оның жолы 

– қазақ боп тууы мен қазақ 

боп өлуінен тұрады. Өз халқы 

мен кәрі даласының 

алдындағы шарасыздықтың 

ұшқыны да байқалады. Себебі 

елінің одан не күтерін 

білмейді, бірақ басты білері 

біреу ғана – қазақ екендігінде 

және оны мақтан 

тұтатындығында.  

Өрліктің үлгісі Өрлік – асқақтық, биіктік. Әдетте, ар-ұяттың 

беріктігімен бір жүреді. 

Ұлы түз,  

о, сен деп ұлыған 

бөріде абадан 

Абадан – көшбасшы. Бұл жерден де 

қарапайымдылықпен теңесуді көреміз. Менше, бұл – 

асқақтықтың өзі қарапайымдылықта дегенмен 

түсіндіруге әдбен келеді.  

Қазан ат –қан кешкен 

ғасырдың өтінде 

жараған 

Қазан ат – жауға мінетін ат; 

Мұнда автор нағыз батыр, ел басына күн туғанда жауға 

шабар шын қайсар мен емес шығармын дейді. Бұл 

дегеніміз нағыз батырлардың қасында мен түк емеспін 

деген бір шынайы мойындауды түсіндіреді. 

Тәңір көк еркесі – 

қыранның 

шаңқылдақ жалғызы, 

Қазақта асқақтық пен биіктікті, еркіндікті қыранға балау 

өткеннен келе жатқан теңеу. Сол қыранның жалғызы 

мен ғана емеспін деген ойға меңзеп тұрғандай. 

Мен үшін барлық 

жол қазақтан 

басталып, 

Қазақпен бітеді! 

Осы екі жол автордың осыға дейін айтқан ойын анық 

ашып тұр десек те болады. Яғни, «мен өте асқақ емеспін, 

тіпті елдің мақтан тұтар батыры да емес шығармын, 

алайда менің қазақ болып туылғаным менің басты 

өмірлік жолым, оның бастауы және соңы» дегенді 

түсіндіреді.  

 

Үшінші талдау жұмысы: 

 

Жекелеген үзінділер Бөлшектің мағынасы Бүтіннің мағынасы 

Мойнына бұршақ сап тілеген Құдайдан жалынып тілеу Өлеңде адамның елінің, 

халқының алдындағы 

жауапкершілігі сезіледі. Елім, 

жерім деп соққан жүректен 

шыққан сөз, оқырманның 

жүрегіне дәл жетіп тұр. 

Ұлы түз Киелі қазақ даласы  

Ұлыған бөріде абадан Кекті қасқыр немесе ашынған қасқыр 

Қазан ат – қан кешкен ғасырдың 

өтінде жараған 

Қиын – қыстау тарихи жайттар 

Тәңір көк еркесі – қыранның 

шаңқылдақ жалғызы 

Жалғыз деген мағынада 

Мен үшін барлық жол қазақтан 

басталып, Қазақпен бітеді 

Қазақ деп соққан жүректен шығатын сөз. 

 

Талқылау. Берілген талдауларды салыстырып қарасақ, бірінші екінші жұмыстарда өлеңдегі әр жолдың 

мағынасын жеке түсінуге, бөлек-бөлек пайымдауға деген ұмтылыс байқалады, дегенмен де әр жолдың, әр ұғымның 

мағынасын толық аша алған, өлеңнің мән-мазмұнын толық түсінген деп айтуға келмейді. Үшінші талдауда тіпті 

бөлшектің (жекелеген сөздердің, қолданыстардың) мәніне тереңдей түспегенін, сол себепті, өлеңнің мән-мағынасын 

түсіндіруде де жалпылай сипаттауға жол берілген. Демек, жоғарыда көріп отырған талдауларға зер салсақ, 

білімгерлердің өлеңмен танысқандағы алғашқы түсініктерінің терең емес екенін байқауға болады.  

Келесі қадам ретінде студенттердің түсінік-пайымын тереңдету мақсатында жоғарыда атап өтілген, тарихи-

мәдени және этномәдени түсініктеме беру әдісін қолдануды жөн деп таптық. Яғни, өлеңнен халық танымынан, 

мәдениетінен хабар беретін, сирек қолданыстағы немесе авторлық қолданыстағы сөздер мен ұғымдардың мәніне 

тереңдей түсу үшін сөздікті қолдана отырып, түсініксіз, жабық (кодталған) сөздердің мағыналарын әр түрлі 

контексте талдап көрсеттік. Нәтижесінде, студенттердің өздері тарапынан, сөздер мен ұғымдардың берілген 

контекстегі мәнін, сөздің реңкін, эмотивті қызметін түсіндіруге арналған төмендегідей шағын сөздік дайындалды.  

Мойнына бұршақ сап тілеу – Қазақтың ежелден келе жатқан мойнына бұршақ салу ырымы бар. Ертеде 

баласы жоқ адамдар немесе ұрпаққа зар болып жүргендер мойнына көгеннің бұршағын салып, Алла Тағаладан 

перзент сұрап жалбарынған, жылаған. Мойынға бұршақты бала тілегенде ғана салады [6]. 

Тұңғыш – Ең бірінші туған бала, баланың ең үлкені. Қазақ алғаш көрген баласын «тұла бойы тұңғышым деп 

атап, «отымның алды, суымның тұнығы» деп ерекше бағалаған. 

Киелі қан – Кие – қасиет. Қасиетті қан – ерекше болмыс, даралық.  

Қасиетті өрлік – Дара болмыстан шығатын өр мінез, өр қалып-күй. 

Ұлы – асқақ, қадірлі, қасиетті. 

Түз – дала (өлеңде Отан, туған ел мағынасында) 

Абадан бәрі – Қасқыр әулетінің көсемі, бастаушысы. Қасқырдың абаданы әуегіндегі басқа қасқырлардың атасы 

да, мықтысы да болса керек. [7]. 
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Қазан ат – Ұзақ жолға, соғысқа шыдамды, мықты ат, қазақ жылқысының байырғы бір тұқымы. Арғымақтан 

туған қазанат [7]. 

Қан кешу – кескілескен соғыс көру, азапты күндерді өткеру. 

Жарау (ғасырдың өтінде жараған) – шираған, шыныққан, бабына келген.  

Жарату – Баптау арқылы аттың етін таралту, шынықтыру[7]. 

Тәңір көк – аспан, көк аспан. 

Қыранның шаңқылдақ жалғызы – Қыран бүркіттің ұясындағы жұмыртқа жалғыз болса оны жалқы балапан 

деп атайды. Бұл қыран болудың бір белгісі деп есептеледі. Қыран бүркіттер жалқы балапаннан көбірек шығады. Ел 

аузында «жалғыз туса жан алар» деген сөз бар. Егер ұяда бірі үлкендеу, бірі кішілеу екі жұмыртқа болса, құсбегілер 

үлкендеуін ұябасар деп кішілеуінен бұқатана балапан шығады деп есептейді де, ұябасар жақсы өсіп жетілсін деп 

бүркіт жоқта ұядағы жемге ортақтасатын бұқатана жұмыртқаны алып тастайды. [8]. 

Таң шапағы – таңның арайлап атуы, нұры (өлеңде жаңа күнге деген үміт, болашағынан үміт еткен ұрпақ 

мағынасында берілген) 

Кәрі дала – талай ғасырды, небір заманды басынан өткерген дала, бабамыздың көзін көрген, атадан ұра боп 

жеткен Отан мағынасында 

Тәкаппар – өр, асқақ, маңғаз  

Жас халық – тәуелсіздікке жаңа қол жеткізген, жаңа заман белесіндегі халық. 

Интерпретация теориясы мен тәжірибесіндегі басты мәселе – оның орынды, орнықты, шындыққа сай, яғни 

адекватты болуында. Ең алдымен шығарманың шынайы мәнін, терең қабаттарын түсіну үшін интерпретация 

жасалады. Автордың айтайын деген ойын дәл межелеп, мәтіннің мағынасын, тереңінде жатқан астарын дұрыс әрі 

орынды зерделеу мақсатында зерттеушілер кейде бірін-бірі сынап, кызу пікірталастарға барады. Интерпретацияның 

танымдық мақсатын талдаудың басқа түрлері – оның концепциясын айқындау немесе шығарманың көркемдік 

ерекшелігін анықтау, зерттеушінің ешкімге ұқсамайтын ерекше ойын, көзқарасын білдіруге ұмтылуы. 

«Интерпретация дегеніміз – өзінің түсінуі» деген қарапайым қағидаға ден қойсақ, мұндағы «өзінің түсінуі» - авторға 

қарама-қарсы, одан өзгеше түсіну деген сөз емес, керісінше шығарманың сырын ұғу мақсатында оны «өз жүрегіңнен 

өткізу» болмақ.  

Қорытынды. Қорытындыласақ, алғашқыда, түсіну мәтіннің сюжеті мен фабуласы айналасында өрбиді. 

Оқырманды кейіпкерлердің іс-әрекеті мен оқиғаның өрбуі ғана қызықтырады. Келесі кезеңде, мазмұннан мағына 

іздеу, кейіпкерлер іс-әрекетінің уәжі, олардың ішкі жан-дүниесі, неліктен бұндай шешімге барғаны т.б. түсіну жүзеге 

асады. Мәтінді түсінудің соңы кезеңінде автордың ой-өрісі, дүниеге көзқарасы, құндылықтары маңызға ие болады. 

Оқырман автор ұсынған көркемдік әлемді автор көзімен тануға, түсінуге ұмтылады. 
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LANGUAGE VARIABILITY FACTORS IN LINGUISTICS 

 

Abstract 

A language system is characterized by a certain set of properties that determine its functioning. Its variability is one of 

these properties. The language system is initially arranged in such a way that each of its units functions as one of its variants, 

the specificity of which is determined by the level to which this unit belongs. 

In domestic and foreign linguistics, the problem of variability of linguistic units has been studied for more than a decade. 

There are many works aimed at investigating certain aspects of variability. Monographs by O.S. Akhmanova, V.V. 

Vinogradov, V.G. Gak, R.P. Ogozhnikova, A.I. Smirnitskiy, V.M. Solntsev, N.M. Firsova, D.A. Shakhbagova, V.I. 

Chernysheva, V.N. Yartseva, etc. should be referred to the classical works of Russian linguistics in this area. In this article we 

will consider the variability factors in the language. Vеrb іs а mаjor pаrt of еvеry lаnguаgе. Usаgе of vеrbs іn dіffеrеnt 

mеаnіngs shows thаt thе lаnguаgе hаs lаrgе lеxісаl аspесts. Іn асаdеmіс wrіtіng, fіnіtе vеrb phrаsеs hаvе dесrеаsеd notаbly іn 

usе ovеr thе pаst two сеnturіеs. The main practical aim of verb semantic classifications is to contribute to the structure of 

lexicon and to allow for a better organized, more homogeneous, description of their semantics. 

Keywords: variability, variant, variability factors, linguistic variability 
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ЛИНГВИСТИКАДАҒЫ ВАРИАТИВТІЛІК ФАКТОРЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Тілдік жүйе оның қызметін анықтайтын белгілі бір қасиеттер жиынтығымен сипатталады. Оның вариативтілігі 

– осы қасиеттердің бірі. Тілдік жүйе бастапқыда оның әр бірлігі оның варианттарының бірі ретінде жұмыс 

істейтіндей етіп орналастырылған, оның ерекшелігі осы бірліктің тиесілі деңгейімен анықталады. 

Отандық және шетелдік лингвистикада тілдік бірліктердің өзгергіштік мәселесі он жылдан астам уақыт бойы 

зерттеліп келеді. Вариативтіліктің кейбір аспектілерін зерттеуге бағытталған көптеген жұмыстар бар. О.С. Ахманова, 

В.В. Виноградов, В.Г. Гак, Р.П. Огожникова, А.И. Смирницкий, В.М. Солнцев, Н.М. Фирсова, Д.А. Шахбагова, В.И. 

Чернышева, В.Н. Ярцева және т.б. монографиялары осы бағыттағы тіл білімінің зерттеуге арналған жұмыстары бар. 

Бұл мақалада тілдегі вариативтілік факторларын қарастырамыз. Етістік әрбір тілдің негізгі бөлігі болып есептелінеді. 

Етістіктердің әртүрлі мағынада қолданылуы, тілдің әлі де болса зерттелетін лексикалық аспектілерінің бар екендігін 

көрсетеді. Көптеген академиялық жазбаларда етістік фразалары соңғы екі ғасырдың ішінде қолдану аясынан шығып 

қалғандығы байқалады. Семантикалық жіктеудің негізгі практикалық мақсаты – лексика құрылымына үлес қосу 

және жақсы ұйымдастырылған, біртекті, олардың семантикасын сипаттау.  

Түйін  сөздер : вариативтілік, вариант, вариативтілік факторлары, лингвистикалық вариативтілік 
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ФАКТОРЫ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация 

Языковая система характеризуется определенным набором свойств, определяющих ее функцию. Его 

вариативность – одно из качеств. Языковая система изначально построена таким образом, что каждая ее единица 

работает как один из ее вариантов, специфика которых определяется соответствующим уровнем этой единицы. 

Проблема вариативности языковых единиц в отечественной и зарубежной лингвистике изучается более десяти 

лет. Есть много работы, направленные на изучение некоторых аспектов вариативности таких лингвистов О.С 

Ахманова, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, Р.П. Огожникова, А.И. Смирницкий, В.М.Солнцев, Н.М. Фирсова, Д.А. 

Шахбагова, В.И. Чернышева, В.Н. Ярцева и другие монографии по изучению языкознания в этой области. В статье 

рассмотрим факторы языковой вариативности. Глагол является основной частью языка. Использование глаголов в 
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различных значениях показывает, что язык имеет лексические аспекты для изучения. В последние два века заметно 

снизилось использование глагольных фраз в академических письмах. Основная практическая цель глагольных 

семантических классификаций состоит в том, чтобы внести вклад в структуру лексики и дать возможность лучше 

организованного, более однородного описания их семантики. 

Ключевые слова: вариативность, вариант, факторы вариативности, языковая вариативность 

 

Introduction. The human language as a natural sign system has such a property as the ability to change constantly, or 

variance. So the opportunities to speak and write, inherent in each language, are realized in different ways in speech. 

Any modern language is a living, dynamic entity that manifests itself in the form of speech realizations, the nature of 

which is determined by many internal and external factors. The form of the language is constant, its speech manifestation is 

diverse, variable. 

The general and particular problems of linguistic variance have been studied for a long time, which made it possible to 

accumulate and generalize a huge practical material of many languages. Despite this, there is no generally accepted 

understanding of the term "variability" in modern linguistics. The basic concepts of the theory of variability are reflected in 

terms of “variability”, “variance”, “variation”, “variant”, “invariant”, “constancy”, “norm” (see the works of L.V.Scherba, 

G.P. Torsuev, O.S. Akhmanova, V. M. Solntsev, V. G. Gak, Yu. M. Skrebnev, V. N. Yartseva, M. Ya. Blokh, O. I. 

Brodovich, D. A. Shakhbagova, E. Sapir, U. Labov, L.R. Haber, U. Wolfram and others). 

V.M. Solntsev defines variability as the idea of different ways of expressing a linguistic essence, as its modification, 

variety, or as a deviation from a certain norm. In addition, “variability” characterizes the way of existence and functioning of 

language units and the language system as a whole [1,33].  

V.D. Devkin notes that variability is a fundamental property of the language system and the functioning of all units of 

the language, which is characterized using other concepts such as “variant”, “invariant”, “variation”.  

At the first understanding of variability, only the concepts of “option” and “variation” are used, that is, what is being 

modified is understood as a certain sample, standard or norm, and a variant is understood as a modification of this norm or a 

deviation from it. In the second understanding, the term "invariant" and the opposition variant / invariant are introduced. 

Variants are understood as different manifestations of the same entity, for example, the modification of the same unit, which 

remains by itself with all changes. An invariant is an abstract designation of the same entity (for example, the same unit) in 

abstraction from its specific modifications - variants [2,68]. 

 V.V. Vinogradov adds that variability permeates the entire language, its system and its implementation in speech and is 

an ontological and universal property [3, 141]. 

Methodology. Variability, like constancy, is an essential property of the structure of a language, determined by its very 

nature and purpose: without it, language could not exist and develop.  

Variability manifests itself at all levels of the language and in their units depending on the specifics of the problem under 

consideration. Analysis of the structure of language from this position in synchronicity and diachrony is an important task of 

both general and private linguistics, and also applied linguistics, including detailed study individual languages and their 

comparison. 

In modern linguistics, consideration of the issues of linguistic variation is complicated terminological ambiguity. This is 

due to the fact that the term “variability” and others related terms (“variation”, “variance”, “variation”) are not originally 

linguistic and belong to general scientific vocabulary. Variability is determined by scientists in different ways: “partial 

variability”, “the ability to modify”, “process modification”, etc. The interpretation of the phenomenon of variability by 

linguists differs not only in their initial theoretical attitudes, but also in the breadth of understanding of the phenomenon itself. 

The terms “variability” and “variance” are usually used synonymously. Considering variance in the narrow sense, they speak 

of spelling, phonetic, morphological, word-formation, syntactic variants. Bearing in mind variability in a broader sense, they 

consider national-state language variants, territorial dialects within a particular language, various kinds of sociolects (by social 

belonging, by profession, by interests), as well as speech characteristics associated with differences in age and gender. 

Variability is also considered from the point of view of the culture of speech (normativity / abnormality), the history of 

language (evolutionary development of language units), functional stylistics and stylistics (the implementation of parallel 

means of expression in various communicative spheres and differentiation in terms of expressive possibilities), from the side 

of sociolinguistics: stratification and territorial implementation of options, in another terminology - their diastrate and diatopic 

implementation. In recent years, variability has been described in the aspect of intercultural communication. Since variability 

is inherent in any level of language, in order to identify its specificity in various links of the language system, it is studied from 

the perspective of varying language means at the level of phonetics, vocabulary and grammar, which helps to resolve the 

pressing problems of phonology, syntax, semantics, develops a new methodology in the study of the interaction of social and 

proper linguistic processes in the language. 

From the point of view of the contact of languages, variability is considered primarily in connection with the processes 

of borrowing. It is noted that borrowing contributes to the variability of lexical units and partly determines it, in particular, in 

terms of semantic and pragmatic variability of the borrowed vocabulary itself [4, 104]. In addition, in both domestic and 

foreign linguistics, borrowings from other languages are compared as variants of the name with synonymous or similar lexical 

units of the receiving language [5, 9]. 

Methods of investigation. The problem of variability in linguistics rises to its full height in the following cases: 

– when studying the “mechanism”, “device” of the language, which can be called variant-invariant; 
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– when studying the functioning of the language and the transition from language to speech; 
– in the study of intralingual factors of language change and development (variation and transformation of variants into 

new entities); 
– if necessary, explain the different appearance of "the same units" or their forms, explain different kinds of alternation 

under the influence of different factors; 
– in the sociolinguistic study of the variation of the norm and the use of different manifestations of the same units for 

stylistic, expressive and norm-forming purposes [1, 33].  
Variability is characteristic of any language and manifests itself at all levels of its functioning. At the morphological and 

syntactic levels, the same grammatical form can be used to express different content, and the same content can be expressed in 
different grammatical forms. At the phonetic or phonological level, the use of sound complexes is influenced by many 

linguistic and extralinguistic factors, for example, the register of speech. 
The position of D.A. Shakhbagova, according to which the terms “variability” and "variance", it is advisable to use it 

differentially, distinguishing between the variation of language units within one system and the variation of the system as a 
whole seems to be more reasonable and consistent. Despite the semantic similarity of variantological terms, the term 
“variability” is used to denote the property of mobility of language units, while the term "variance" has a wider use and serves 
to denote variants of linguistic systems [6, 9].  

The result. Thus, when comparing different realizations of phonemes, morphemes or lexemes the research is within the 
scope of the problem of variability. When comparing territorial and national variants of the literary language, the analysis is 
directed to the problem of variance. Variability, leading to increased diversity in the system, is, as it were, balanced by the idea 
constancy, that is, the stability of the main categorical differences in the system. Variation also increases the variety, but this 
applies to the options for the system itself. The variability of the language system is the result of territorial, historical and 
social living conditions and activities of native speakers. In special domestic and foreign literature types of variance are 

considered, such as territorial, diachronic, social and functional [6, 97]. 
The category of territorial types of variance includes territorial dialects, regional linguistic types, as well as territorial-

state varieties of the literary language. 
V.G. Gack names three types of factors underlying linguistic variability: internal (systemic-structural, system pressure), 

external in relation to the language system, internal in relation to the language as a whole (the development of civilization, 
termination or establishment of contacts between groups of native speakers and others), external in relation to the language 

system, but internal in relation to the language and to its functioning: logical and psychological factors associated with the 
general laws of human communication and thinking [7, 5-6]. If we talk about various manifestations of variability, then they 
all have their reasons. So, the social variability of the language reflects the stratification of society, pragmatic – a wide range 
of communication intentions, spelling – undeveloped spelling rules, etc. 

Among the factors of linguistic variation, the following are most often cited: 
1) sociolinguistic variability (the impact of social changes and social mobility on the development of language, including 

the level of social relations and the level of formality, etc.); 
2) textual variability (the interaction of the genre and the theme of the text, its linguistic expression, including the way of 

transmitting information); 
3) regional variability (differences and similarities of regional varieties of language, including the phenomena of 

language contact); 
4) individual variability. 

But some scholars add to this classification one more type. It is temporal (manifested in the diachronic development of 
the language). 

Variability is a characteristic feature of any natural language and is observed at all levels of its functioning. It exists as a 
phonetic phenomenon in the form of various pronunciation-articulatory variants and prosodic variants of statements; it exists 
at the lexical level in the form of polysemy, homonymy and synonymy due to the property of the asymmetric dualism of the 
linguistic sign; it also exists at the grammar level, manifesting itself in the fact that the same grammatical form can be used to 

express different content, and in the fact that the same content can be expressed in different grammatical forms. Despite the 
fact that grammatical variation is an integral feature of the functioning of a language at any moment of its development, it 
received proper coverage and theoretical assessment from the side of linguists only in the 20th century.  

Variability may arise in every level of a language grammar, in every variety of a language, in every style, dialect, and 
register of a language, in every speaker, and even in the same sentence in the same discourse. The examples below 
demonstrate variation occurring in different levels of the grammar in several languages:  

a) lexical level:. film (UK) ~ movie (US) | sweet (UK) ~ candy (US) elevator (US) ~ lift (UK),  
b) phonological level: body: [ˈbɑːdi] ~ [ˈbɑːɾi], hold on: hol[d] on ~ hol[Ø], on Saturday: [ˈsætәdeɪ] ~ [ˈˈsætɚdeɪ] ~ 

[sæɾәɾeɪ] 
c) semantic level: in English, the word bitch means a female of dog ~ an offensive way of referring to a woman. mouse 

→ (animal) ~ (computer device) babe → (a baby) ~ (a word used to express affection) ~ (a word considered offensive if used 
by a man to a woman who he doesn’t know) 

d) morphosyntactic level: They Ø walking too fast. They are walking to fast.  
Thus, taking into consideration the premises that language is a social phenomenon, which is built by its speakers with 

the purpose of achieving an efficient communication, it is reasonable to assume that variation is everywhere, all the time. As 
Crystal states: “A language is what all its users make it; it is a social, not just an academic phenomenon”.  
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The process of lexical-semantic variation presupposes a change in the meaning of a structural unit of a language without 

losing its identity. The word has a complex structure that is formed in the process of language development. Both the external 

and internal structure of a word can change under the influence of phonetic, morphological, semantic and other factors.  

V.V. Vinogradov noted the dependence of changes in the systems of word forms on “general changes in the semantic 

structure of the language generated by the interaction of grammatical and lexical factors” [3, 42]. All varieties of the word are 

interdependent and interrelated, over time, the mobility of the structure of the word is revealed. Thanks to these properties, the 

word quickly adapts to new communication needs, which contributes to the development of vocabulary as a whole. 

Semantic processes in a word are multifaceted. They reflect the phenomena occurring in the vocabulary of the language. 

This applies, in particular, to the functional heterogeneity of the word in its different lexical and semantic variants. 

The rethinking of words in one version of the language leads to the appearance of new meanings in them or the 

narrowing (expansion) of old meanings, to the replacement of old words with new ones, or to a preference for one of the 

formed or already existing synonyms. Let’s look to the following examples: 

General English to cover – 1) “to put on”, «жабу, қамту» 2) “to keep at gunpoint”, «нысанада ұстау», in AmE and 

CanE, it acquires the additional meaning “to give a report to the press, to cover in the press”. 

You may cover it with leather to make it look decent-like, but ... – Сен оны әйтеуір әдемі көріну үшін терімен жаба 

аласың, бірақ ... . 

He covered the news in the police court . Ол полиция учаскесінің ішкі ауласында баспасөз өкілдеріне есеп берді.  

The verb to rate (general English “count, calculate, tax, determine the class, category”), in AshE, SapE is also used in 

the meaning of “to be on top of the situation, to have any meaning, to be quoted”. 

We rated the house as worth $ 10,000 – Біз бұл үйді 10 000 долларға бағаладық. 

Не was rated as one of the richest men in town – Ол қаладағы ең бай адамдардың бірі болып саналатын. 

In addition to this, one more thing is observed in AmE - “to give a school grade”  

The verb to trade (general English. "To bargain"), in AmE and CanE also means “to be a regular customer” 

We’ve been trading at that grocery store for years . – Біз бірнеше жылдан бері осы көкөніс дүкенінің тұрақты 

клиентіміз. 

The General English verb ‘to fire’ – “light, shoot”, in AmE and CanE acquires the connotative meaning of “dismiss from 

work”. 

Black Ab told them he'd been fired, and why, although he didn't look as sad as he would have if it had happened another 

way. Қара Аб оларға жұмыстан шығарылғанын айтты, және ол басқаша болған жағдайда, мұңайып көрінбеді. 

The soldiers fired from the fort. Жауынгерлер форттан оқ жаудырды. 

The lexico-semantic variation is also observed in the following case: the verb to tick off - in BrE “to mark the 

correctness of something with a tick”: 

The names ticked off by clerks for publication in the official report Ресми есепте жариялау үшін кеңсе 

қызметкерлері есімдерін түртіп отырып белгіледі. 

In colloquial BrE, to tick off has the meaning of “to scold someone, to scold someone”. 

In АmЕ and rarely in CanE to tick off, it is used in the meaning of “to get mad”, to get it, to make one angry. For 

instance, 

If only that girl had behaved herself so Jack hadn’t got so ticked off . Егерде ол қыз өзін солай ұстамағанда, Джэк 

ашуланбас еді. 

As we can see from the examples the words can have different variants or variations. 

The set of all possible lexical and semantic variants of a word forms the intra-word semantic paradigm of the word, also 

called the semantic structure of a poly-semantic word. Each individual meaning of a word is associated with other meanings 

by one or another general semes and at the same time differs from any of them in the uniqueness of its semic structure, in the 

composition of those components that make up its content. This determines the fact that individual meanings, being special 

semantic units, are variants of one word. Within the framework of the semantic paradigm, the lexical-semantic variants, on the 

one hand, are related to each other, on the other hand, they are opposed to each other. 

Let us concretize this scheme using the example of the verb lead, choosing for consideration several of its meanings 

(lexical and semantic variants) and paying special attention to the typical context of their implementations in the following 

phrases: 

1. The mother leads the child by the hand.  

2. The student leads the pointer over the map.  

3. A staircase leads to the attic. 4. Inexperience leads to trouble. 

Four phrases represent the same lexeme in the same word form. The basis for different understanding of the content 

manifested by this lexeme gives us context. Let's consider its features. 

The meaning of 'walking, forcing a creature capable of independent movement to move with itself' (1) is realized when 

there is in the context of the position of the subject of action, replaced by an animated noun mother, the position of the object, 

also replaced by the animated noun of the child, the position of the method of connecting the subject with the object, 

represented by prepositional-case group with the corresponding meaning for the hand. 

The meaning 'to move something on some surface' (2) is realized when there is a student in the context of the same 

subject position, but in the absence of a direct addition. Here, the necessary are the position of the tool, replaced by a noun in 

the instrumental case by a pointer, and the position of the surface, represented by the prepositional-case group on the map. 
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The verb lead acts in the meaning of 'to have this or that direction, to serve as a path somewhere' (3), the 

implementation of which is carried out in the following contextual conditions. In the position of the subject – an inanimate 

noun with a specific meaning (staircase, road, path), the position of the direct object is absent, the position of the place-

direction is mandatory, which can be replaced by prepositional-case groups' to what, what, in the above phrase – to the attic ... 

Finally, in the meaning of 'to have as its own effect, to be the cause' (4) the position of the subject in the context of the 

verb message is replaced by an inanimate noun with the abstract meaning of inexperience, the position of the direct object is 

absent, but the position of the consequence, represented by the prepositional-case group to trouble, is mandatory. 

A distinctive feature of semantic research in recent times is a deep penetration into the semantic structure of various 

linguistic units, as a result of which their content plan appears as more and more complex structure. Unrelenting interest in 

learning verbal lexemes is explained by the “semantic capacity, the tightness of the structure of the verb” 1, reflecting the 

object and subject correlation, the nature and methods of action, the environment in which action takes place, tempo, etc. An 

essential role in the semantics of verbs is played by semes, reflecting modes of action. 

U. Labov, an American linguist, is rightfully considered one of the founders of the sociolinguistic trend in linguistics. In 

his well-known monograph on morphological variability, a new perspective is outlined for studying the variants of the verb, 

namely, its full and truncated form. Social and functional conditions are put at the forefront, which, in the author's opinion, 

determine the distribution of these forms. When analyzing various forms of variants in the language, U. Labov introduces new 

terminology, with the help of which he describes the factual material of variability in the language. It is noted that in the study 

of variations English speakers around the world need to clearly distinguish “several categories: variables and options, and 

three types of linguistic variables – indicators, markers, stereotypes. A variable is an inconsistency or discrepancy 

demonstrated by a specific form of a language in comparison with an abstract standard, a variant is a specific value of a 

variable”. 

Conclusion. As can be seen from the above material, both in domestic and foreign linguistics, the concept of variability 

of linguistic units is interpreted from different angles of view, therefore it is necessary to determine what variability is, as this 

concept is defined in various dictionaries of linguistic terms and in the works of linguists belonging to different schools of 

linguistics. 

Each unit of language belonging to any level of the language system can change depending on the specific environment. 

This ability of a linguistic unit became the basis for understanding the concept of variability or variance. The variability of 

linguistic units is their ability to modify depending on the context. 

Summing up, it should be said that we find the most acceptable reasoning of O.S. Akhmanova and D.A. Shakhbagova, 

who distinguish the terms “variability”, ”variation” and “variance” and accept the definitions of this terminology, which is 

proposed in L.A. Verbitskaya’s monograph “Variability is a property of a language or its levels in general, the ability to vary 

normative funds. Variation – the interchangeability of options within a synchronous approach and within the framework of 

literature, normativity; functioning of normative options in speech activity. Variation is a juxtaposition of options (both in 

synchronicity and in diachrony), the use of which is noted in speech (literary – non – literary; old – new, correct – incorrect) 

[8, 19].  
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ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУ ТУРАЛЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ тілінің әліпбиінлатын графикасына көшіру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар туралы 

баяндалған. Түркі халықтары қолданған жазулардың тарихы және қазіргі қазақ жазуының даму кезеңдері туралы 

талдау жасалған. Латын графикасын қолдану арқылы қазақ тілі мен оның жазуы әлемдік стандарттарға сай 

болатыны, мемлекеттік тілдің мәртебесі артып, қолданыс аясы кеңейе түсетіні, қазақ тілінің орфоэпиясы да 

сингармонизм заңдарына сәйкес болатыны айтылып, әліпбидегі латын әріптері мен қазақ тіліндегі дыбыстарға 

лингвистикалық сипаттама берілген. Қазақ тілін латын графикасына көшіру өркениетті елдердің қатарына кірудің 

жаңа векторы, қазақ тілінде дыбыстық жүйелерді анықтау және қазақ тілінің жазуынан артық сөздерді қысқарту. 

Мақалада қазақ жазуының қалыптасу тарихы және сол тұстағы тілдік жағдайға талдау жасалған. Латын әліпбиіне 

көшу қазақ халқының рухын дамытуға, оның өркендеуіне және болашақта біздің еліміздің жан-жақты дамуына 

ықпал етеді. 

Түйін сөздер: әліпби, қазақ тілі, дыбыс, әріп, графика, тілдік жағдаят, латын әліпбиі, жазу, орфоэпия, үндесім, 

түркі тілдері, языки, орфография мәселелері 
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ON COPYING THE KAZAKH ALPHABET IN LATIN GRAPHICS 

 

Abstract 

The article tells about the work that is being done to translate the Kazakh alphabet into Latin graphics. The research of 

the history of writing applied to the Turkic people and Modrn Kazakh writing in the stages. Using the latin graphics,the 

Kazakh language and its writing correspond to world standards, the status of the state language increases , the scope of its 

usage expanded, the orphanage of the Kazakh language is in line with the laws of synar monism, describing the Latin alphabet 

and the sounds in the Kazakh language. The transition to Latin alphabet, denotes a new vector of entry into the ranks of 

civilized countries, identification of sound systems in the Kazakh language and the reduction of unnecessary words from the 

spelling in Kazakh language. The article explains the history of the formation of Kazakh writing and analyzesthe linguistic 

situation of that period. The transition to Latin alphabet promotes the development of the spirit of Kazakh people, its 

prosperity and the comprehensive future development of our country. 

Keywords: alphabet, Kazakh language, sound, aletter, graphics, linguistic situation,Latin scripts, writing, orphoepic, 

synarmonism, turkic languages, issues of the orthography 
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О КОПИРОВАНИИ КАЗАХСКОГО АЛФАВИТА В ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о проделанной работе по переводу казахского языка на латинский алфавит. 

Рассмотрены история изучения и основные этапы развития письменности тюркских народов и современного 

казахского письма. На основе латинской графики казахский язык и его письмо будут соответствовать мировым 

стандартам, расширится статус государственного языка, расширится его применение, а орфоэпия казахского языка 
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соответствует с законом сингармонизма. Переход к латинскому алфавиту обозначает новый вектор вступления в 

ряды цивилизованных стран, идентификацию звуковых систем на казахском языке и сокращение излишних слов из 

провописания казахского языка. В статье разъясняется история формирования казахской письменности и 

анализируется языковая ситуация того периода. Переход на латинский алфавит способствует развитию дууховности 

казахского народа, его процветанию и всестороннему развитию нашей страны в будущем. 

Ключевые слова: алфавит, казахский язык, звук, буквы, графика, языковая ситуация, латинский алфавит, 

письмо, орфоэпия, синхронность, тюркские языки, проблемы орфографии 

 

Кіріспе. Қазақ әліпбиі мен жазуын латын графикасына көшіру-бұл қазақ тілін жаңғырту, мемлекеттік тілді 

әлемдік стандартқа сай келтіру деп түсінеміз.Қазіргі таңда мемлекеттік тілге деген сұраныс артып, тіліміз керегесін 

кеңге жайып, егеменді елімізбен қатар дамып келеді. Қазақстан сияқты бүкіл әлемге танылған елдің мемлекеттік 

тілінің жазуы да заман талабына сай мінсіз болып келуін күнделікті өмірдің өзі де талап етіп отырғаны баршаға аян. 

Сондықтан латыннегізді қазақ тілі әліпбиіне алынатын әріптердің тіліміздегі дыбысқа сай келуіне және туысқан 

түркі халықтарына ортақ әріптерді алуға, жазу емлесі тіліміздің үндесіміне сай жасалуына ерекше мән беріліп отыр. 

Тіліміздегі төл дыбыстардың «бір әріп-бір дыбыс» ұстанымға сай жасалып, тіліміздегі үндестік заңы үстем болуын 

да назарға алынып отыр.Адам - өз ойының иесі, өз сөзінің қожасы болса, тілдің иесі де, қожасы да - халық, 

сондықтан тіл - ұлттық таным мен мәдениеттің айнасы. Тіл - халықтың құнды мұрасы, мемлекеттің тірегі. Қандай ел 

болса да өз халқының тіліне үнемі назар аударып отыруы заңдылық болып табылады. Латын әріптері өркениеттің 

жазуы ретінде өмірдің өзі талап еткен басты қажеттіліктердің бірі ретінде күнделікті қоғамдық өмірімізге дендеп ене 

бастады. Жаңа технологияларды меңгеру, интернет жүйесі, компьютер саласы, ағылшын тілін меңгеру, 

медициналық білім алу, тағы басқа да жағдайларда латын әліпбиінің қажеттілігі сезіліп отырды. Сонымен қатар 

түркі халықтармен ортақ жазуда болу қажеттілігі, қазақ тілінің қолданысын кеңейте түсу ісінде де латын 

графикасының мүмкіндігі көп екендігі сезілді. Сондықтан қазақ тілінің әліпбиі мен жазуын латын графикасына 

көшіру туралы мәселе ел егемендік алған кезеңнен бастап ғылыми ортада қозғала бастаған еді. Еліміздің 

экономикалық жағдайы жақсарып, кемеліне келген тұсында латынға қатысты мәселені 2017 жылдың 12 сәуірінде 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш президентіН.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы 

жарияланған мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастау керектігін елдің алдына 

міндет етіп қойған еді. Елбасы өз мақаласында: «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты», - деп, латынға көшудің маңыздылығына көңіл аударған болатын[1.2]. Қазақ жазуын 

латын қарпіне көшіру туралы Елбасының рухани жаңғыру бағытында баяндаған бағдарламалық мақаласындағы 

терең мәнді ұстанымдарын халықтың ықыласына ие болып, қолдау тауып отырған мәңгі елдің болашағына, 

мемлекеттік тілдің келешегіне жасалған игі істердің, маңызды тарихи оқиғалардың бірі деп бағаланды.Сондықтан 

қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру арқылы қазақ тілінің жазуы мен әліпбиін тіліміздің дыбыстық жүйесінесай 

келтіріп, тіліміздегі басы артық кірме сөздерден арылып, мемлекеттік тілдің мәртебесі әлемдік стандартқа сай 

келуіне мүмкіндік жасап, өркениетті елдердің қатарына қосылудағы ана тіліміздің болашағын ойлап, оның қолданыс 

аясын одан ары кеңейте түсуге мүмкіндік жасау деп есептейміз. деп түсіну керек»,- деген еді [2]. Қазіргі кезде біздің 

мемлекетіміз халқымыздың қазақ, орыс, ағылшын тілдерін білуіне қамқорлық жасап, арнайы бағдарлама бойынша 

келешек ұрпақтың үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) еркін игеруіне барлық жағдай жасап жатыр. Сондықтан латын 

әліпбиіне көшу ісі де мемлекеттік тілді дамытуға жасалып жатқан кезекті үлкен шаралардың бірі болып табылады.  

Әдістеме.Жазу мәселесіне қатысты өткен тарихты еске түсірер болсақ, бұдан бір ғасыр бұрын қазақтың 

жазуында Ахмет Байтұрсыновтың араб әріптерін тіліміздің табиғатына лайықтап жасаған төте жазуы қолданылған 

болса, Баку қаласында 1926 жылғы 26 ақпан - 5 наурыз аралығында өткен І-бүкілодақтық түркітанушылар 

құрылтайыбүкіл түркі халықтары өз жазуларын латынға көшіруіне себеп болған еді. Түркітанушылардың осы бас 

қосуында араб жазуына қарағанда латын әріптерінің қолданысқа мүмкіндігі мен артықшылығын жақтаушылар көп 

болып, елдің бәрі латын жазуын қолдаған болатын. Түркі халықтарының басын қосқан осы съезден соң қазіргі 

Түркия Республикасының негізін қалаушы президенті Мұстафа Кемал: «Біз түркі халықтарынан бөлектенбейміз. 

Бізге бірге болу керек. Тіл мен жазу – түркілердің ортақ байлығы. Ортақ жазуға көшу арқылы біз ортақ мәдениет 

қалыптастырамыз» - деп мәлімдейді. Содан кейін Түркияның Министрлер кеңесі 1928 жылдың 28 маусымында 

«Алфавит жөніндегі комиссия» құрып, ол 8 және 12 шілдедегі өзінің отырысында латын графикасына негізделген 

жаңа түрік әліпбиін қабылдады[3]. Латын жазуының болашағын ерте сезген Мұстафа Кемал Ататүрік 1928 жылдың 

1 қарашасында «Жаңа түрік әріптерінің қабылдануы мен қолдануы туралы» Заң шығарып, 1929 жылдан бастап 

мемлекеттік мекемелердің латын әліпбиін қолдануын қамтамасыз етеді. Сөйтіп «Әріп революциясы» деп аталып 

кеткен қазіргі түрік жазуын латын графикасына көшіру науқанында Мұстафа Кемал Ататүрктің бастауымен 

алғашқы болып түрік халықтары латын әліпбиіне көшкен еді. Көреген басшы ғасырлар бойы қолданып келген араб 

жазуын ауыстырып, түрік халқының өз еркімен латын әліппесіне көшуін жүзеге асырды. Латынға көшу себебі 

туралы елбасы Мұстафа Кемал Ататүрк: «Біз латын әліппесін КСРО-дағы қалың түрік туыстарымыздан қол үзіп, көз 

жазып қалмау үшін қабылдағанбыз» деп түсіндірген екен[4.426]. Ал Кеңес билігіндегі елде 1929 жылғы 7 тамызда 

КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумының «Біртұтас түркі 

алфавитін» енгізу туралы қаулысы қабылданып, түркі халықтарының жазуын бірінен соң бірін латын әліпбиіне 

көшіре бастады. 
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Нәтиже мен талқы. Кеңес еліндегі түрік халықтарының арасында алғашқы болып оқымысты С.Ағамалы-Оғлы 

құрастырған латын негізді әзербайжан әліпбиі көшіріліп, 1924 жылы 27 маусымда жаңа әліпбиі мемлекеттік 

мәртебеге ие болады. Ал қазақ білімпаздарының 1924 жылы 12-18 маусым аралығында Қазақ АКСР-нің Ағарту 

халық комиссариаты Орынбор қаласында қазақтың Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, Х. Досмұхамедов, М. Дулатов, 

Н. Төреқұлов, Е. Омаров, М. Жолдыбаев, М. Мұрзин, А. Кенжин, М. Саматов, Н. Залиев сияқты сол тұстағы белгілі 

адамдары қатысуымен өткізген І съезінде А. Байтұрсыновтың «Төте жазу әліппесі» қазақтың оқыған зиялылары 

тарапынан кең қолдау тауып, араб әріптерінің қазақ тіліне лайықтанған әліпби үлгісі мен емлесі ресми түрде 

қабылданғанмен де, кейіннен жоғары жақтың шешімімен және Нәзір Төреқұлов, Мұхтар Мурзин, Телжан Шонанов 

сияқты қазақ оқығандарының бір тобының қолдауымен латын әліпбиі мәселесі көбірек қозғала бастайды. Қазақ 

жазуының алғашқы латын графикасына негізделген әліпбиінің жобасы сол кезде Шығыс халықтарының Орталық 

баспасы басқармасының төрағасы болып қызмет еткен, елге танылған, білімді азамат Нәзір Төреқұловтың Мәскеу 

қаласында 1924 жылы шыққан «Жаңа әліпби туралы» деген кітабында жарияланды. Қазақ жазуы 1929 жылы 

жарияланған «Жаңа алфавит туралы қаулы» бойынша «төте жазу» деп атаып кеткен араб әліпбиінен латын 

графикасына көшірілген болатын. Осы латын графикасындағы қазақ әліпбиінің алғашқы нұсқасында 9 дауысты, 2 

жарты дауысты, 18 дауыссыз дыбысты таңбалайтын 29 әріп болды: 1.A <а> , 2.ә < ә>, 3. ь <ы > , 4.o < о>, 5.u <ұ >, 6. 

e <е >, 7.i < і>, 8.ө <ө >, 9.y < ү>, 10.p < п>, 11. t < т>, 12.b <б >, 13.d < д>, 14. g < г>, 15. ƣ< ғ>, 16.z < з>, 17. ç<ж> , 

18.h< һ>, 19.m < м>, 20.n <н > ,21.ŋ < ң>, 22.v <у>, 23. k < к>, 24.q < қ>, 25.s < с>, 26.c < ш>, 27. l <л > , 28. r < р>, 29. 

< й> [5.131].Сол кезде Кеңес билігіндегі, өз еркі жоқ түрік халықтары жоғары жақтың шешімі бойынша он-он бес 

жылдың ішінде араб, латын, кирилл әліппелерінің бірінен-біріне өтіп, үш түрлі әліпби ауыстыруына тура келген еді. 

Бұрынғы Кеңес билігінде болған елдер өздерінің тәуелсіздігін алған кезде түркі халықтары ұлттық тілдерінің 

мемлекеттік мәртебесін күшейтіп, өз әліпбиі мен жазуын жетілдіріп, дамытуды қолға алды. Алғашқы болып, 1991 

жылы 25 желтоқсанда сол кездегі Әзербайжан Республикасының Президенті А.Муталибов «Латын графикасы 

негізіндегі әзірбайжан әліпбиін қалпына келтіру туралы» заң шығарып, мамандарға 1940 жылға дейін елде 

қолданылған латын графикалы әзірбайжан әліпбиін жетілдіріру туралы тапсырмалар берді. Сөйтіп әзербайжан 

халқы бұрынғысын жетілдіріп, түрік әліпбиіне жақындатып өздерінің латын негізді әліпбиін қабылдады. Ал 2001 

жылдың жазында Әзірбайжан латын жазуына толықтай көшкендігін жария етті [6]. Әзербайжан тілінде «Ә» дыбысы 

өте жиі кездеседі. Сондықтан әзербайжан тілі үшін өзіндік ерекшелігін танытатын, дыбыстық жүйесін дәл 

айқындауда маңызды болғандықтан әліпби құрамына «Ә» таңбасын арнайы бұрынғысынша енгізген (nәnә – апа, 

mәnim – менің, әl – қол, т.б. ); Әзербайжан ғалымдарының айтуынша, олардың латын графикасына негізделген 

емлесінде ең көп өзгеріс жасалғаны кірме сөздердің жазылуы болған. Әзербайжан тілінің дыбыстық ерекшеліктеріне 

сәйкес, ұлттық әуезбен жазылуына ерекше мән берілген (aptek (аптека), valyuta (валюта), vağzal (вокзал), kompüter 

(компьютер), musiqi (музыка), mağaza (магазин), folklor (фольклор), fakültә (факультет), paraşüt (парашют), süjet 

(сюжет), т.б.); Латын негізді әзірбайжан әліпбиінде 32 әріп пен бір дәйекші болды. Латын графикалы әзербайжан 

әліпбиінде «Ә» дыбысының әрпі кирилл таңбасымен берілген. Қазақ тілінде «ұ», «ң» дыбыстары бар болса, 

әзербайжан, түрік тілінде бұл дыбыстар жоқ. Ал «ә», «қ» дыбыстары қазақ, әзербайжан тілінде бар болса, түрік 

тілінде бұл дыбыстар жоқ. Осындай ерекшелігіне байланысты қазіргі латын негізді түрік әліпбиінде 29 әріп, 

әзірбайжан әліпбиінде 32 әріп, қазақ әліпбиінде 34 әріп бар. Әзербайжанның «Тіл туралы» заңында мемлекеттік және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары өткізетін барлық ресми рәсімдер мен іс-шаралар мемлекеттік тілдеөткізіледі 

деген бабы бар. Бұл заң арқылы мемлекеттік тілге ерекше күш беріп, қолдау жасаған болып табылады.  

Латын әліпбиіне алдымен көшкеннен кейін Әзербайжан, Түркіменстан, Өзбекстан елдері өздерінің 

әліпбилеріне кейіннен кейбір өзгерістер енгізді. Түбі бір түркі халықтарының тілі ұқсас болумен қатар, олардың 

өзіндік ерекшеліктері де бар. Олардың ортақ түркі әліпбиін пайдалана отырып, осы ерекшеліктерін де сақтауы дұрыс 

болады. Сондықтан олардың әліпбиі шама келгенше бір-бірінен көп алшақ кетпеуі үшін ортақ түркі әліпбиімен қатар 

әліпби жасау барысында ортақ ғылыми ұстанымдары болып, мысалы, жіңішке дауысты дыбыстарды, мұрын жолды 

дауыссыз дыбыстарды, ызың, қатаң дыбыстарды танытатын қосымша белгілерді пайдалануда ортақ пікір болғаны 

жөн деп білеміз. Сонда әліпбиде умлаут, бревис, тильда, макрон, седиль сияқты диакритикалар да ортақ ұстаныммен 

қолданылатын болады. 

Түркі халықтарының жазуын жақындату мақсатында 1991 жылғы қазанның 18-20 күндері Стамбұлдағы 

Мармара Университеті жанындағы Түркітану институты ұйымдастырған «Қазіргі түрк әліпбиі» атты 

симпозиумында Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркіменстан елдерінің тілші ғалымдарының 

қатысуымен Түркияның 29 таңбадан тұратын әліпбиіне өзге түркі халықтарының тілдеріндегі дыбыстары үшін 

қосымша бес қаріп енгізу арқылы 34 таңбалық (а, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, i, ı, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z, ä, x, q, 

ñ, w) Түркі ортақ латын әліпбиі жасалды[7]. Бұдан кейін 1992 жылы, 29 қыркүйек-2 қазанда Бішкекте өткен Түрік 

Республикалары мен Түрік мемелекеттік құрылымдары Білім Министрлігі өкілдерінің 2-Халықаралық конференция-

сы, 1993 жылы, 8-10 наурызда бес тәуелсіз Түрік Республикасы қатысқан және Түрік іскер топтары мен Даму агент-

тігі (ТИКА) ұйымдастырған Анкарадағы «Әліпби мен емле мәселесі» атты Халықаралық конференция, 1993 жылы, 

21-23 наурызда Анталияда өткен «Түрік мемлекеттерінің достық, бауырластық және ынтымақтастығы құрылтайы» 

атты ірі жиында тағы да талқыланып, 34 әріпті әліпбиге өту қажеттілігі жайында шешім қабылданған еді [7].  

Қазақтың белгілі ғалымы, академик Ә.Т.Қайдардың айтуынша, 1993 жылғы наурыздың 8-10 аралығында 

Түркия мемлекетінің Сыртқы істер министрлігі ұйытқы болып, ең ірі алты түркі мемлекетінің (Түркия, Өзбекстан, 

Қазақстан, Қырғызстан, Әзірбайжан және Түрікменстан) басын қосқан Анкарадағы әйгілі конференцияда ғылыми 
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негізде жасалған 34 әріптен тұратын латын әліпбиінің үлгісі қабылданып, «осы әліпби түркі халықтарының бәріне 

ортақ, оны әр ұлт өзінің тілдік ерекшеліктеріне орай қажетінше өзгерте алады» деген келісімге келген еді[4.438]. 

Конференцияда қабылданған қазіргі заман талабына сай түзілген латын негізді 34 әріптен тұратын ортақ түрік 

әліппесі: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Әә, Ff, Gg, Hh, Xx, Ii, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Yy, Zz 

[4.426]. Осы Анкарада өткен ғылыми конференцияға қазақ делегациясын бастап барып, барша түркі халықтарына 

ортақ етіп жасалған латын әліпбиінің жобасына Қазақстан атынан қол қойған академик Ә.Т.Қайдар барлық түркі 

жұртына ортақ 34 әріптен тұратын латын әліпбиінің сол үлгі жобасын «Кемел елге кемел әліпби керек» деген 

тақырыппен «Ана тілі» газетіне жариялаған болатын[4.438]. Одан кейін көп ұзамай, осы ғылыми негіздерге сүйене 

отырып, әрі түркі халықтарына ортақ келісілген латын әліпбиінің жобасын басшылыққа алып, кирилл жазуынан 

қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесін алғаш көтерген, қазақ әліпбиінің үлгісін жасап, ғылыми ортаға ұсынған 

академик Ә.Т.Қайдар болатын [4,440]. 

Осы кезге дейін қазақ жұртшылығы латын графикасымен жасалған әліпбидің диграф, апостроф, акутта әріпүсті 

бір ноқат алынған түрлерімен танысып, әліпбидің осы үш түрлі нұсқасын талқылауға қатысқан болатын. Апостроф 

пен қосар таңбалар сөз тұрқын ұзартып, оқу мен жазуға икемді болмады. Ғылыми қауым өкілдері әліпби 

жасаушылардың қазақ тілі дыбыстарының ерекшелігін барынша ескеріп, мүмкіндігінше «бір әріп – бір дыбыс» 

ұстанымын сақтауға назар аударуын қалаған еді. Қазақ әліпбиі мен жазуын латын графикасына көшіру барысында 

зерттеу жүргізушілердің бірі тіліміздің өзіндік ерекшеліктеріне, үндестік заңын сақтауға жете назар аударуды атап 

көрсетсе, ал кейбірі тілдің үндестік заңынынан бұрын жазудағы әріптің үнемді жұмсалуы, орыс, ағылшын сөздеріне 

икемді болуы маңызды деп есептеп, латынмен жазу барысында орфоэпия мен орфография арасын ажырата қарап, 

сөзді жазылым талабына қарай нақтылап, ал айтылымын сөйлеу барысында ескеретінімізді алға тартады. Сондықтан 

«к-г» дыбыстарының қыркүйек, көкөніс, шекара сөздерінде қатаң түрде жазылып, ал ұяң түрдегі нұсқасы айтылым 

кезінде ескерілетіні заңдастырылып жатыр.Қазіргі кирилл негізді әліпбиіміздегі 42 әріптің ішінде орыс тілінің он үш 

әрпі (в, ё, и, ц, ч, щ, ф, х, ь, ъ, э, ю, я) және арабтың «һ» әрпі бар, сондықтанқазақтың төл сөзінде жоқ әріптер өз 

тіліміздің заңдылығын бұзып, көп сөздерді орыс тілінің емле-ережелеріне бағынып жазып, өзге тіл заңдылығы 

бойынша айтуға итермеледі, яғни қазақ әліпбиі деген аты ғана, біздің әліпбиімізді қазақ-орыс әліпбиі деп атауға 

болады екен[8.6].Бұл өз кезегінде тілді шұбарлап, қазақ тілінің өзіндік әуенін жоғалтуға жол берді. Ал осы әріптердің 

бәрін тастап кетуге тәуекел ете алмай, латын графикасындағы жаңа әліпбиімізге өзге тілдегі әріптердің қайтадан 

жартысын (в, и, ч, ф, х, һ) алып отырмыз. Қазақ тілінің төл сөздері құрамында 9 дауысты, 19 дауыссыз дыбыс бар. 

Бұған қоса қазіргі кирилл негізді қазақ әліпбиінде орыс тіліндегі дыбыстардың таңбаларын қосқанда барлығы 42 әріп 

бар. Сонда төл сөзімізде барлығы 28 дыбыс болса, әліпбиде 42 әріп болуы тілдің табиғи дыбысталымына, сонымен 

қатар төл сөздері құрамында өзге сөздердің де көбейе түсуіне жол береді. Негізінен әліпбиде тілдің фонема 

құрамынан артық әріптің болуы дұрыс емес, керісінше, фонема құрамы әріппен тепе-тең, немесе әріптен көбірек 

болғаны тиімді екен. Сондықтан қазіргі латын негізді қазақ әліпбиіндегі әріптер 32-34 әріпке дейін қысқартылды. 

Әліпби түзуде Ахмет Байтұрсынұлының «бір таңба-бір дыбыс» деген ұстанымына сүйенуіміз керек. 

Қазіргі кезде қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру жөніндегі Ұлттық комиссия жасаған әліпбидің умлаут және 

акут арқылы жасалған кезекті жаңа нұсқасын талқылап, пікір айтып жатырмыз. Әліпбидің бұл екі нұсқасы да ұқсас, 

екеуінде де 31 таңба бар, айырмасы біреуі – акут, екіншісі умлаутарқылы берілген. Жіңішке «ә», «ө», «ү» 

дауыстылары умлаут арқылы (Ää, Öö, Üü), ал «ғ» дауыссыз дыбысы бревис диакритикасымен (Ğ ) таңбаланған. 

Сонымен қатар, «ң» дыбысыакут арқылы - «Ń», ал умлаутнұсқасында «Ŋ» таңбасымен берілген. Бұдан бұрынғы 

нұсқалардан тағы бір өзгешелігі «Ii» әрпімен «й, и» дыбыстары, «1ı»әрпімен «і» дыбысы таңбаланған. Ал «у» 

дыбысы «U» таңбасымен, «ұ», «ү» дыбыстары әріпүсті диакритикасы бар «Ū, Ü» таңбасымен, «ш» дыбысын 

әріпасты диакритикасы бар «Ş» седиль таңбасымен беру ұсынылған. Бұл нұсқада «Ш»дыбысының мәтін ішіндегі 

жиілігі жоғары, оны екі таңбамен беру мәтінді жасанды ұзартатыны, оны таңбалауға алынған (sh) қосар әрпі екі түрлі 

оқылып, шатасу тудыратыны ескерілген. Сондықтан «ш» дыбысының бір седиль таңбасымен (ş) берілуі қазақ 

тіліндегі «бір дыбыс – бір таңба» принципін сақтауға да мүмкіндік береді.«Ч» дыбысы қазақ тілінің төл сөздерінде 

кездеспейді, осы дыбыспен айтылатыншеттілдік сөздердің саны да өте аз және қолданылу жиілігі төмен деп, «ч» 

таңбасын әліпбиден алып тастау ұсынылған[8.7]. Әліпбиде «ш» дыбысының «Ş» әрпімен берілуі қазақ-түрік 

әліпбиінің жақындаса түсуіне де пайдасы бар дұрыс шешім деп есептейміз. Бірақ «й, и» дыбыстарын «Ii» әрпімен, 

«і» дыбысын «1ı» әрпімен, «ы» дыбысын «Y y» әрпімен белгіленген. Бұл дыбыстардың таңбалануы түрік әліпбиінен 

өзгеше болып кеткеніне тағы да әртүрлі пікір айтылып отыр. Әліпбиде ый/ій қосар дыбыстары және орыс тіліндегі 

«и» дауыстысы үнемдеу әдісімен бір «Ii» әрпімен берілген. Латын қарпі - қазақ жазуының жаңғыруының негізі, 

сондықтан ұлттық әліпбиіміз бен жазу емлемізді ана тіліміздің табиғи дыбысталымына сай құрастырып, осы әліпби 

арқылы туысқан түрік халықтарымен жазуымызды да жақындата түсуіміз керек. 

Қазақстанда латын әліпбиі туралы алғаш сөз қозғалғаннан бері ғылыми ортада латын әліпбиінің мүмкіндіктері 

мен оны қазақ әліпбиіне көшіру мәселесі жөнінде түрлі дәрежедегі жиындар болып, көптеген ғылыми зерттеу 

мақалалар да, түрлі авторлардың құрастырған әліпбилері де жарияланып, ғылыми ортада талқыланып келеді. «Қазақ 

тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп Елбасы атап көрсеткендей, қазақ жазуын латын әріптеріне көшірудің басты 

мақсаты - бұл мемлекеттік тіл дәрежесіндегі қазақ тілін дамыту үшін жасалып жатқан шаралардың бірі. Қазіргі 

орфографиямызды жетілдіру, сөзіміздің қазақ тілінің табиғи үндесіміне сай жазылуын қамтамасыз ету болып 

табылады. Заман ағымына сай тіл де үнемі дамып, сөздік құрамы толыға түседі. Күнделікті өмірде танылған барлық 

заттар мен құбылыстар сол тілде сөз арқылы қолданыс табады. Егер осы сөздер өз ана тілінде, немесе ана тілдің 
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заңдылығына бейімделіп қолданылмаса, онда кез-келген тілдің сөздік қоры жұтаң тартып, ол тілдің табиғи 

заңдылықтары бұзыла бастайды. Барлық уақытта да тілдің өзіндік заңдылықтарын ескеріп, үнемі жетілдіріліп 

отыруы керек. Қазіргі жазуымызда басшылыққа алатын негізгі емле ережелеріміз 1983 жылы қабылданды, одан бері 

тілімізге енген сөздер де көбейді. Сондықтан латын негізді жаңа әліпбиде сөзіміздің қазақ тілінің басты заңдылығы-

үндестік заңына сай жазылуына назар аударылуы керек деп есептейміз. Сонымен бірге, басқа тілден сөз алмаған таза 

тіл жоқ, барлығында да өзге сөздер бар, бірақ өзге сөздерді өз сөздеріндей өзгеріске түсірген. Сондықтан қазақ 

тіліндегі кірме сөздер де тіліміздің заңдылықтарын бұзбай, қазақ тілінің заңдылығына бағынып енуі тиіс. Осы 

орайда, жаңа емле ережелері жан-жақты зерделеніп, тіліміздің табиғатына сай жүйелі құрастырылып жатқанын да 

жауапты мамандар атап көрсетіп отыр. Әліпбиден басы артық әріптердің шығарылып тасталғаны да тіліміздің төл 

заңдылықтарына сай айтып-жазуды қалыптастыру мақсатынан туындаған іс болып табылады. 

Қорытынды. Қазіргі кезде қазақ әліпбиі мен жазуын латын графикасына көшіру мәселесі жөнінде пікір айтып, 

осы бағытта зерттеу жүргізушілердің бірі тіліміздің өзіндік ерекшеліктеріне жете назар аударып, үндестік заңын 

сақтауды басты талап деп есептесе, енді бірі үндестік заңын сақтаудан бұрын жазудағы әріптің үнемді жұмсалуы, 

орыс, ағылшын сөздеріне икемді болуы, орфоэпия мен орфография арасын ажырата қарау дегенге баса назар 

аударып, қазақ тіліндегі жазу заңдылығында төл сөздерді жазу және шетел сөздерін жазу емлесі деп екі түрлі 

ұстанымдарды алға тартып келеді. Мұндай жағдайда емледегі қазақ тілінің табиғаты, оның басты ерекшеліктері 

басты назарда болғанмен, өзге тіл сөздерін жазуға байланысты кейбір қиындықтарынан әлі де арыла алмай тұрған 

сияқты болады. Сондықтан кірме сөздерді ойдан шығарған нұсқада емес, халықтың жалпақ сөйлеу тілі ерекшелігіне 

қарай бейімдеп, тілдің ішкі табиғатына сай фонетикалық ұстанымға бұрып жазу керек. Әліпбиден өзге тілдің 

дыбыстарын танытатын әріптерді шығарып қана қоймай, сонымен бірге төл сөзіміз бен шетел сөздерін жазудағы 

емлені де бір-бірінен алшақ жібермей, өз тіліміздегі дыбыстар тіркесімі мен үндесім заңына сай емле жасау қажет. 

Бүкіл туысқан түркі халықтарының түркі ортақ латын әліпбиіне көшуі тіліміздің өзара туыстығын одан әрі 

жақындатып, болашақтағы байланысымызды одан әрі жақсарта түседі. Сондықтан болашақта басқа да түркі 

халықтары латын әліпбиіне көшуі арқылы әлемдік кеңістіктегі тіліміздің қолданысын да кеңейте түсуге мүмкіндік 

болады. Қазіргі таңда қазақ әліпбиі мен жазуы жан-жақты зерттелуімен қатар, жаңа заман талаптарына сай емле 

ережелері де жетілдіріліп, әліпби құрамы нақтыланып, туысқан түркі халықтарының латын көшіне ілесуге дайын 

болып қалды.Латын графикасы арқылы таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ елін жаңа биіктерге 

бастайтынына кәміл сенеміз.  
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COVID-19 В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В предлагаемой статье рассматривается лексика в социальном дискурсе, которая приобрела актуальность в 

связи с болезнью века Сovid-19. Анализ проводится на основе четырех статей немецких газет “Süddeutsche Zeitung” и 

“Tagesschau”. Для сравнения предлагаются сведения из обзора британских и американских газет октябрьских 

номеров 2020 года.  

Лексические единицы составляют компоненты и фрагменты дискурсов, привлекающие в последнее 

десятилетие все большее внимание не только филологов, но и ученых других сфер общественно-гуманитарных наук. 

Поэтому основной упор делается на применение слов интересующегося нас пласта и актуальность его 

семантической, семной и семемной особенностей в текстах, соответственно в дискурсах. Однако это не говорит о 

том, что текст и дискурс синонимичны.  

Их различие также обсуждается в статье. Исходя из этих и других соображений в статье мы старались 

иллюстрировать конкретный фактический материал, а также сравнивали их семантическую деривацию с фактами, 

извлеченные из авторитетных словарей. Так как некоторые языковые единицы в связи с их “свежестью” не успевают 

найти свое место в словарях, их семантические разряды определяются в контекстах. Кроме того, языковые единицы 

распределяются по определенным тематическим типам и семантическим категориям. 

Ключевые слова: всемирная паутина, словарный запас или лексический корпус, коронавирус, концепт и 

дискурс 
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COVID-19 IN THE LEXICALSYSTEM OF THE MODERN LANGUAGE 

 

Abstract 

The given article examines the vocabulary in social discourse, which has gained relevance in connection with the disease 

of the century Covid-19. The analysis is based on four articles from the German newspapers Süddeutsche Zeitung and 

Tagesschau. For comparison, information is provided from a review of British and American newspapers in October 2020.  

The lexical units are components and fragments of discourses that, in the last decade, have attracted more attention of 

not only philologists, but also scientists from other areas of the social sciences and humanities. Language units are divided 

into specific semantic categories.  

The article illustrates specific factual material, and also compared their semantic derivation with facts extracted from 

authoritative dictionaries. Since some linguistic units, due to their "freshness", do not have time to find their place in 

dictionaries, their semantic categories are determined in contexts. In addition, linguistic units are categorized into specific 

thematic types and semantic categories. 

Keywords: world wide web, vocabulary or lexical corpus, coronavirus, concept and discourse 
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COVID-19 ҚАЗІРГІ ТІЛ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ ЖҮЙЕСІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада ғасыр ауруы Covid-19 -ға қатысты өзекті болып отырған қоғамдық дискурстағы лексика 

қарастырылады. Талдау “Süddeutsche Zeitung” және “Tagesschau” атты неміс газеттерінде берілген төрт мақала 

негізінде жасалған. Салыстыру негізінде британ және америка газеттерінің қазан айы 2020 жылдағы нөмірлеріне 

шолу жасалынған мәліметтер ұсынылады.  

Лексика бірліктері дискурс компоненттері мен фрагменттерін құрайды. Ал дискурс ұғымы соңғы он жылдықта 

тек филологтар ғана емес, сонымен қатар қоғамдық және гуманитарлық салалар ғалымдарының да назарын аударып 

отыр. Сондықтан да үлкен көңіл бізді қызықтырып отырған сөздердің қабаттарына және олардың мәтін мен 

дискурста қолданылылатын семалары мен семемаларына бөлініп отыр. Біз мұнда мәтін мен дискурсты мәндес 

дегеніміз емес. Осы және басқа да ойлар негізінде біз мақалада нақты дәлелдер беруге тырыстық және олардың 

семантикалық өзгерістерін беделді сөздіктер деректерімен салыстырдық. Кейбір тіл бірліктері өздерінің 

“жаңашылдығына” байланысты сөздіктерде орын таппағандықтан, олардың семантикалық тегі мәнмәтінде 

талқыланады. Сонымен қатар тілдік бірліктер белгілі бір тақырыптық типтер мен семантикалық категорияларға 

бөлінеді. 

Түйін  сөздер : әлемдік ғаламтор, сөздік қор немесе лексикалық корпус, коронавирус, концепт және дискурс 

 

Введение. Всемирная паутина или World Wide Web (WWW) является для языковедов неисчерпаемой базой 

данных, пишут авторы книги “Internetlinguistik” [1, 15], которая все больше и непрестанно обновляется. С таким 

мнением трудно не соглашаться, особенно сейчас, когда весь мир зависит от услуг Интернета и тогда, когда мы 

часами сидим в поиске разных информаций в силу своей занятости или деятельности. Разножанровые тексты по 

специальным областям (сферам общественности), всевозможные статьи журналистов или ученых, “отточенные” или 

небрежные комментарии читателей или посетивших разные сайты реципиентов, виртуальные беседы друзей или 

родственников, описания реальных событий или рассказы “лже-“ свидетелей и многое другое могут быть основой 

для формирования различных видов дискурсов. Кроме того, данный ряд может быть дополнен применениями 

социальных медиасайтов, как фейсбук (Facebook), твиттер (Twitter), тамблер (Тubmlr), блоги (Blogs) или твитс 

(Tweets). В любом случае они не препятствуют со своими анонимными или не анонимными авторами для изучения 

некоторых текстов/фактов жизни и каким-то понятным для лингвистов образом найти там интересные для анализа 

элементы. К тому же они способствуют развитию словарного состава языка, развитию материальной и 

содержательной сторон филологической науки. В рамках научной публикации можно и нужно работать над 

языковыми материалами, которые со своим содержанием и лексико-семантическим корпусом привлекают внимание 

языковеда. Речь идет о языковом материале, который в начале был создан устно и затем “отекстован” (частные 

беседы или общественные мнения) или уже обработан в письменной форме в виде газетных статей, веб-текстов. 

Составление языкового (лексического) корпуса является, по мнению немецких коллег, кропотливой работой и с 

точки зрения траты времени, и из позиции финансового бюджета (конечно, если государство в этом заинтересовано) 

[1, 25]. 

Методика. Известно, что исследованием языковых единиц, соответственно исследованием профессиональных 

языков занимаются аспекты прикладной лингвистики. Она привлекает в свою сферу обучение языкам, изучение их 

единиц, дидактику, также анализы различных видов коммуникации. Целью при этом является определение 

дефиниций профессиональных умений, профессиональной компетенции, специальной коммуникации и др. Передача 

опытов для создания специализированных баз не остается вне поля зрения, так как в современном мире есть очень 

много людей, изучающих не один иностранный язык, но и несколько языков. Поэтому многие материалы 

подвергаются новым обсуждениям Content and Language Integrated Learning (CLIL). Но это не говорит о том, что 

знающий иностранный язык становится мудрым или умным, или ученым, однако знание языков дает возможность 

разобраться во многих вещах, особенно во время глобализации, в нашем быстротечном и быстроразвивающемся 

мире. Постоянный рост лингвистических учений и основание психолингвистики как междисциплинарная область 

исследования внесли существенный вклад в содержание, идентификацию методики, которая в свою очередь помогла 

решению многих проблем в изучении иностранных языков. В качестве примера можно назвать влиятельную книгу 

Psychologist and the Foreign Language Teacher [2, 15]. Появление когнитивистики и ее влияние на разные сферы 

науки тоже принесли свою пользу: для того, чтобы понять, как язык в памяти (головах), например, обучающихся 

появляется и как он дальше развивается, как он влияет на видение, все эти вопросы привели появлению ряда других 

материалов и методики использования. Нейролингвистика должна была ответить на вопрос: какие области мозга 

активизируются во время разработки или обработки языковых информаций. Когнитивная лингвистика, 
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психолингвистика, нейролингвистика и родственные дисциплины, и аспекты с когнитивно-

лингвокультурологическим направлением, предоставили ряд новых методик и методов анализа, одним из которых 

является дискурсивно-лингвистический метод изучения.  

Результаты. Наш взгляд привлек словарный запас немецкого языка, применение лексики в материалах статей 

и комментариев на них, цитирование забытых фраз, которые приобрели актуальность во время карантина. 

Материалы для анализа извлечены из статей следующих газет: 1 “Süddeutsche Zeitung“, название статей а) Betrug bei 

Corona-Soforthilfen Schnell, digital - und unsicher (16.04.2020, состояние 19:48); б) “Pandemie: Das sind die aktuellen 

Corona-Regeln“ (15. 04. 2020, состояние 21:05); и 2 “Tagesschau“, статьи а) „Coronavirus - Das Problem mit der 

Sterblichkeitsrate“ и б) „Kampf gegen Coronahilfe-Betrug ‚Wie Hase und Igel‘“ (14.04.2020, состояние 06:01). 

Мы просмотрели On-line-версии указанных газет буквально за три дня относительно тем и проблем, связанные 

с вспышкой коронавируса (Coronavirus) в мире. В отдельных случаях, особенно при чтении комментариев (всего 

восемь, состоящие из 5-6 предложений) и интервью, можно увидеть псевдо-авторов или скрытые имена 

пользователей. Это связано, скорее всего, с тем, что они в WWW очень активны и хотят сохранить свою 

анонимность в целях, видимо, своей безопасности.  

И так, мы представляем WWW–корпус, то есть наблюдение подлинно речевого поведения авторов. Корпус 

(корпора) и есть обширное собрание устных и письменных текстов (лексических единиц текста), которые  

- составлены или составляются из-за познавательных интересов или сценариев употребления (при 

необходимости составления тематического словаря), иногда для того, чтобы по возможности иметь представление о 

характерных чертах относительно заинтересованного раздела словаря; 

- выбираются из многомиллионных слов тематики то, что привлекает исследователя на данный момент 

(актуальная часть словаря); 

- исходят из сегодняшнего положения дел, имея в распоряжении электронные носители и узнаваемы (читаемы) 

многими; 

- могут быть исследованы, как правило, посредством, прежде всего, количественного анализа и введены в 

компьютерные программы для объяснения или интерпретирования данных с помощью имеющихся в них словарей 

(лексикографических источников) и др. [опыт авторов ср. также с 3, 366-381]. То, что будет представляться в работе 

соответствует этим критериям. Некоторые языковые единицы не успели даже найти в словарях свое (заслуженное) 

место. Для (пере)проверки можно дать известные немецкие on-line-сайты, как http://wortschatz.uni-leipzig.de; 

www.ids.mannheim.de; http://www.dwds.de etc., разместившие различные текстовые корпусы.  

Однако начнем с изучения лексики в русскоязычном общественно-медицинском дискурсе, чтобы ввести в курс 

дела:  

… Китай в очередной раз преподнес миру новую коронавирусную инфекцию. Идентифицированный вирус 

получил название SARS-CoV-2, а само заболевание ВОЗ назвала COVID-19 (английская аббревиатура от COV – 

коронавирус и ID – инфекционное заболевание). [4, 6] 

В приведенной иллюстрации видим не один термин, а несколько сразу, как “коронавирус(ная)”, “инфекция”, 

“идентифицированный вирус”, “заболевание”, “ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)”, “инфекционное 

заболевание” и наконец “COVID”, которые обеспечили “благоприятную обстановку” для создания дискурса. Все эти 

термины (без всякой интерпретации и смыслового понимания) наводят на людей, общество определенный 

психологический страх. Чувство страха (die Angst – боязнь) встречается в каждом просматриваемом немецком 

медиа-тексте, например в газете “Süddeutsche Zeitung“ (от 15.04.2020): 

Neben professionellen Berichten gebe es auch solche, die Angst schürten. Insgesamt zeige sich große Unsicherheit - 

Наряду с профессиональными отчетами в немецких СМИ имеются такие сообщения, которые наводят страх. В 

целом существует большая неуверенность/неопределенность. Вообще, глагол “schüren” (метафоричное образование) 

переводится как “раздувать огонь, подстрекать, разжигать”, но в сочетании с Angst в приведенной статье передает 

выражение русского языка “наводить/разбудить страх”, придавая предыдущему слову метафоричность, образность, 

коннотированность. Данный концепт “die Angst“ разворачивается за счет единиц Todesfälle – смертные случаи, 

Infektionsketten – серии инфекции, Sterblichkeit - смертность, Letalität - летальность, Anlaufschwierigkeiten – трудности 

развертывания работы, Verdachtsfälle – случаи подозрения, die Hysterie – истерия, истерика, die Unsicherheit – не 

уверенность, не стабильность, не гарантированность, die Pandemie – пандемия и др. Окказионализм die Infodemie, 

который был образован по аналогу “die Pandemie“ в формировании контекста также находит свое отражение в 

данном ряду и позволяет построить дельный, эффективный дискурс в медиа-сфере. Профессор журналистики 

Марлис Принсинг (Marlis Prinzing) возмущается поведением некоторых журналистов. Она призывает их к тому, 

чтобы они (журналисты, корреспонденты) занимались своими конкретными профессиональными делами, что “для 

журналистов очень важно, если они выполнили бы свои квалификационные функции, а не занимались раздуванием 

…”: Wenn die Weltgesundheitsorganisation analog zur Pandemie von einer „Infodemie“ spreche, beschreibe sie die Art und 

Weise, wie in sozialen Netzwerken mit dem Thema umgegangen würde - Если ВОЗ говорила о “инфодемии” в аналог 

пандемии, то она бы показала способ, как должны обсудить тему в соцсетях. Статья видимо и поэтому называется 

Medien und “Große Unsicherheit, die wir alle teilen“– СМИ и “большая неуверенность, которую мы все разделяем”, 

чтение (первое знакомство с названием) которой больше давит на психологию населения (Süddeutsche Zeitung).  

Несмотря на то, что прошло не мало времени обзор англоязычных газет, например, от 10 октября текущего года 

дает такой же результат. Тот же страх, те же проблемы, такие же меры не сошли с полос медиа-текстов, просто они 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus
http://www.ids.mannheim.de/
http://www.dwds.de/
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теперь немного разнообразились с предстоящими выборами в президенты США. Однако от этого не менялось 

содержимое лексики; слова и словосочетания находят в лексико-дискурсологической системе современности ту же 

самую значимость: случаи заболевания (cases of illness), вызывать особую тревогу (cause particular concern), 

количество случаев заболевания в последние недели растет (the number of cases has been increasing in recent weeks), 

минимизировать угрозу вируса (minimize the threat of the virus), вспышка коронавируса (outbreak of coronavirus), 

разговоры о пандемии (pandemic talk), по мере нарастания опасности коронавируса растут опасения (as the danger of 

coronavirus grows, fears grow), медицинские и экономические кризисы, вызванные пандемией (medical and economic 

crises caused by the pandemic), цифры продолжают расти (The data is really bad, the numbers keep going up), 

больничные койки быстро заполняются (Hospital beds filling up) и многое другое. В английских медиа-дискурсах, как 

и в немецких, сейчас можно встретить немало окказионализмов, например, “вирусные герои” в обзоре от 10.10: Daily 

Mirror также выделяет некоторых повседневных “вирусных героев” (the Daily Mirror also highlights some of the 

everyday “virus heroes”). 

Обсуждение. Анализ лексики, обсуждение медицинских дискурсов на страницах газет позволяет нам 

распределить языковые единицы на несколько групп/категорий. Данный пласт лексики можно назвать условно 

дискурсивно-языковыми единицами времени Coronavirus, она по контенту гомогенна, но разнообразна с точки 

зрения семантической деривации. Однако данный корпус стал на сегодняшний день снова актуальным. К тому же 

известные нам элементы, выражения испытывают свое так называемое “второе рождение”, они переносятся образно 

на обозначения других вещей, например, “bitter pill” в следующем дискурсе: The Sun's leader describes the likely 

closures as a “bitter pill” for many because the evidence to support the move “looks increasingly dodgy” It adds that the 

public will lose faith in health officials who “base policies on flimsy facts”. 

Лидер Sun описывает вероятное закрытие как “горькую пилюлю” для многих, потому что доказательства в 

пользу этого шага “выглядят все более сомнительными”. Он добавляет, что общественность потеряет веру в 

чиновников здравоохранения, которые “основывают политику на неубедительных фактах” (The Telegraph). Или 

метафорическое перенесение "выключателя" в следующем политическом дискурсе: … ограничения в виде 

блокировки с помощью "выключателя", чтобы снизить скорость передачи – that the UK will need to impose nationwide 

restrictions in the form of a “circuit breaker” lockdown to reduce the rate of transmission (The Times). 

И так, весь газетный материал распределяется по следующим типам:  

1 Единицы, отражающие и имеющие отношение к психологическому (и физиологическому) состоянию 

человека: die Vorsicht - осторожность, die Erkrankung – заболевание, болезнь, die Desinformation – дезинформация, die 

(stereotype) Diskriminierung – дискриминация, die Sensationalisierung – возбуждение, die Ansteckung –заражение, die 

Therapie – терапия, die Immunität – иммунитет, die Epidemie – эпидемия, die Kontaktinfektion – контактирующая 

инфекция, die Inkubationszeit – инкубационный период, die Hygiene – гигиена, die Letalität – летальность, die 

Sterblichkeit – смертность, Ansteckung – заражение, Begräbnisse – погребения и другие слова – создают со своими 

более или менее позитивными, а также сильно негативными оттенками близкую (и/или дальнюю) периферию в 

указанном концепте. Если обратить внимание, то все приведенные понятия женского рода (die), даже die Ausgangs– 

und Kontaktbeschränkung(en) – ограничение на передвижение и контакты. Это совпадение социально-общественного 

и лингво-культурного аспектов лингвистического анализа, в любом случае, могло бы быть тоже рассмотрено 

функциональной грамматикой. Мы часто замечаем, что медицинские латинизмы и грецизмы трансформируют 

физические и телесные образы в душевные и эмоциональные, например: Neurastenie (гр. neuron + гр. sthenos), imbezil 

(лат. Imbecillus) и мн. др. [см. подробно 5, 322] 

2 С компонентом “Corona“, наряду с Coronavirus (во множественном числе Coronaviren) встречается в статьях 

ряд сочетаний – сложных слов с дефисом (при переводе на русский язык старались не нарушать лексико-

семантическую и визуально-орфографическую целостность): Corona-Regel(n) – коронаправило(а), Corona-Krise – 

коронакризис, Corona-Patient(en) – коронапациент(ы), Corona-Expert(en) – коронаэксперт(ы), Corona-Erkrankte – 

коронабольной(ные), Corona-Maßnahme(n) – коронамероприятие(я), Corona-Pandemie – коронапандемия, Corona-

Symptom(e) – коронасимптом(ы), Corona-Test(s) – коронатест(ы), Corona-Betrug/Coronahilfe-Betrug – коронаобман, 

Corona-Payment(s) – коронаоплата(ы), Corona-Hilfe/Corona-Soforthilfe(n) – коронапомощь и др. Каждое сложное 

слово (кроме привыкшего слово «коронавирус») требует от исследователя надлежащего определения (или 

интерпретирования), так как при дословном переводе на русский язык (в том числе и на казахский язык) оно 

частично теряет свое значение. Например, сложное слово Corona-Soforthilfe(n), состоящее из лексем Corona (корона), 

sofort (сразу, немедленно, моментально), Hilfe (помощь) требует обязательную декомпрессию (развертывания), 

только так оно может быть понятно реципиентом: “моментально приходящая помощь (оказание помощи) на 

коронавирусный период”, ср.: “Internetbetrüger haben offenbar eine Sicherheitslücke im NRW-Antragssystem genutzt, um 

sich Corona-Soforthilfen zu erschleichen. Experten kritisieren, dass die Behörden auf eine mögliche Sicherheitsüberprüfung 

verzichtet haben. – Мошенники Интернета (слово “Internetbetrüger” здесь также является окказионализмом) открыто 

использовали гарантийные бреши в системе Норд-Рейн-Вестфален по заполнению заявления для того, чтобы 

хитрым путем приобрести экстренную помощь (произведена компрессия слова Corona, так как ясно о каком времени 

идет речь). Эксперты критикуют, что государственные органы отказались от возможной перепроверки.  

3 Следующую группу составляет большой пласт имен лиц (номина агентис) под гиперономами 

“Menschen/Bevölkerung/Personen – люди/население/персоны”: Kanzlerin Angela Merkel – канцлер, Ministerpräsident – 

министр-президент, Träger – носитель, Kfz-Händler – торговец большого супермаркета Kfz, SZ-Autor – автор газеты 

https://www.mirror.co.uk/news/politics/queens-birthday-honours-list-2020-22814900
https://www.mirror.co.uk/news/politics/queens-birthday-honours-list-2020-22814900
https://www.mirror.co.uk/news/politics/queens-birthday-honours-list-2020-22814900
https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus
https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus
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“Süddeutsche Zeitung“», Leser – читатель, ein 33-jähriger Deutscher – 33-х летний немец, der erste Kranke – первый 

больной, Arbeitskollegen und deren Familienmitglieder – коллеги по работе и их члены семьи, Ehepaar – семейная пара, 

Rückkehrer – тот, который вернулся на Родину, (die Zahl der) Infizierten – (число) зараженных, Forscher – 

исследователь, Kinder в выражении «eine Notbetreuung für Kinder organisiert» – организовано необходимое 

сопровождение для детей, Eltern – родители, Wissenschaftler – ученые, junge Menschen – молодые люди, Vertreter (der 

Religionen mit der Bundesregierung) – представители (религий вместе с федеральным правительством), Staatssekretär – 

государственный секретарь, Repräsentant(en) – представитель, Juden – евреи, Muslime – мусульмане, der Beauftragte 

der Bundesregierung уполномоченный ФРГ, der CDU-Politiker – политик из ХДС, der Kirchenbeauftragte der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion – уполномоченный федеральных фракций ХДС/ХСС, ARD-Rechtsexperte – эксперты по правам 

рабочих союзов, Bräutigam – невеста, Vorsitzende – председатель, Internetbetrüger – мошенник Интернета, 

Kleinunternehmer – мелкий предприниматель, Freischaffender und Soloselbstständiger – лицо свободной профессии и 

лицо, занятое индивидуальной деятельности (соло-индивидуалист), Nordrhein-Westfalens FDP-Wirtschaftsminister – 

министр экономики ФДП Нордрейн-Вестфален (НРВ), die ehrlichen Antragsteller – честные заявители (заполняющие 

заявления), NRW-Innenminister – министр внутренних дел НРВ, Fahnder – оперативники, сотрудники службы 

розыска, Darknet-Betreiber – сотрудники службы даркнет-эксплуатации, Kriminellen - криминальные, Cybercrime-

Spezialisten – специалисты по киберпреступникам, Ermittler (ein leitender Polizeiermittler) – следователи (головных 

полицейских участков), Professor für Cybersicherheit – профессор кибербезопасности, Freiberufler und Landwirte – 

люди свободной профессии и сельского хозяйства, Klassiker – классики и др. (всего в группе 48 языковых единиц). 

4 Следующие лексемы были сконцентрированы под понятием/тематикой «Massenveranstaltung(en) – массовые 

мероприятия или меры безопасности»: die Maßnahme – мероприятие, die Vorsicht – осторожность, die Schutzmaske – 

защитная маска (Mundschutzmasken/Mund-Nasen-Masken – маски, закрывающие рот/рот и нос), die Regelung – 

правило, die Kontaktbeschränkung – ограничение контакта, der Sicherheitsabstand – состояние безопасности, гарантия, 

der Hausstand – домашнее состояние (оставаться дома), die Großveranstaltung – большое мероприятие, die Pflicht – 

обязанность, die Ansteckung – контакт (с зараженным лицом), заражение и т.д.  

5 Пятую нишу занимает лексика с локальным значением «Bundeslandstätte» (места Федеральной земли): 

Bundesländer – федеральные земли, Kirchen - церкви, Synagogen – синагоги, Moscheen – мечети, Gaststätten – 

предприятие общественного питания, Theater –театр, Bars und Clubs – бары и клубы, Seniorenheim – дома для 

пожилых людей, Restaurants – рестораны, Geschäfte und Friseursalons – магазины и парикмахерские, Fahrrad- und 

Buchläden магазины по продажам велосипедов и книг, Schulen und Kindertagesstätten – школы и детские сады, 

Ordnungsämter – государственные учреждения, Polizei und Feuerwehr – полицейские и пожарные станции и др.  

Следующий текст отражает причинно-общественный дискурс, отражающий нынешнее положение Германии: 

Deutschland hat seine Grenzen zu Frankreich, Österreich, Dänemark und der Schweiz nun teilweise geschlossen. Deutsche 

Rückkehrer und Pendler dürfen weiterhin reisen, der Lieferverkehr soll ebenfalls nicht eingeschränkt werden. Nicht-EU-

Bürger dürfen in München oder Frankfurt nicht mehr anreisen. – Германия частично закрыла границы с Францией, 

Австрией, Данией и Швейцарией. Немецкие рэпатританты (возвращающиеся) и пригородные не могут далеко 

путешествовать, но снабженческое транспортное движение не должно быть ограничено. В одном сообщении нашло 

отражение пять названий стран (Deutschland, Frankreich, Österreich, Dänemark, die Schweiz), два города Германии 

(München, Frankfurt) и три названий лиц (deutsche Rückkehrer, Pendler, Nicht-EU-Bürger). 

С точки зрения критического дискурсивного анализа важно, чтобы рассмотрение лексем в качестве 

непосредственных компонентов текстовых единиц не останется на уровне дескриптивного исследования. Аналитик 

критического дискурса будет (даже должен) опираться на позицию, положение, состояние анализируемых текстов и 

дискурсов, то есть на “участников дискурса”. Как говорит С. Йегер, “способ изложения зависит от определенного 

направления” [6, 199]: у него направление gegen Krieg – против войны, gegen Rassismus – против рассизма, gegen 

Ausgrenzungen aller Art – против всех (видов) ограничений ..., у нас направление gegen Coravirus – против 

коронавируса, gegen Krankheiten der Epoche – против болезни эпохи, gegen Vernichtung der Bevölkerung – против 

уничтожения населения ....  

Концепт в обсуждаемом (медицинском) дискурсе – Coronavirus будет неполным, если не брать в вооружение 

“Hygienekonzept – концепт гигиены”. В анализируемых материалах сам Hygienekonzept описывается посредством 

лексических единиц, как Schutz für Menschen in Pflegeeinrichtungen – защита людей в медицинских учреждениях, 

zahlreiche Infektionen – многочисленные инфекции, die saisonale Grippe – сезонный грипп, SARS-CoV-2, Erreger – 

возбудитель, Grundimmunität – основной иммунитет. Для констатации сказанного даем текст из Tagesschau “SARS-

CoV-2 ist ein neuer Erreger, Erkältungs- und Grippeviren, erste Ergebnisse mit Blutplasma-Therapien, Impfstoffe, Heil- und 

Hilfsmitteln, то есть SARS-CoV-2 является новым возбудителем, вирусами простуды и гриппа, первыми 

результатами терапии с плазмой крови, средствами вакцинации, лечения и вспомогательными средствами. Или: Um 

eine weiträumige Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern, “social distancing“ ist eine der effektivsten Methoden des 

Hygienekonzeptes – Для того, чтобы предотвратить распространение вируса в мировом масштабе, нужно соблюсти 

самый эффективный метод в концепте гигиены, это “social distancing” (общественную дистанцию). 

Заключение. Для создания конституции текста и дискурса способствуют не только знакомые понятия, когезия 

и когеренция, но “элементы на поверхности текста (Textoberfläche), сущность понимания текста и наличие знаний” 

[7, 28-29], исходящие из отрезков минимальных экстренных контекстов и эмпирических знаний (ментальное 

познание и понимание мира). Одной из дефиницией могло бы быть на основе этой статьи следующее: 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus
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профессиональный язык (соответственно тип профессионально-специализированной лексики) состоит из 

определенных языковых средств, которые принадлежат только определенному пласту, однако известен 

общенациональному языку. Назначением всех языковых средств, применяемые только в специальной конкретной 

сфере общения, как заметил Л.Гофманн, “является обеспечение понимания между людьми, работающими в одной 

области” [8, 53]. При этом специальная лексика рассматривается разными способами. В нашем случае подбор и 

компиляция языковых средств основывались на структурном представлении и анализе. На переднем плане стояло из 

прагматических соображений коммуникативное намерение социальной сферы лексической системы. Наряду с 

составлением перечня языковых единиц разбираемой тематики было важно выяснения предмета и цели, языковой 

среды и коммуникативного назначения, потому что в нашем глобально растущем и динамичном мире коммуникация 

между культурами относится социальной (также политической и экономической) сфере. Анализ любой сферы 

лексики, как основной части любой коммуникации, является релевантной для языка.  
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КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІК ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада құзіреттіліктің оқушы іс-әрекетінің сапасынан көрінетін білім нәтижесі екендігін, құзіреттіліктің 

“білім”, “білік”, “дағды” және “тәжірибе” сияқты ұғымдарды қамтитынын айтады. Құзіреттілік – оқушының алған 

білім, білік, дағдыларын іс жүзінде, күнделікті өмірде қандай да бір іс жүзіндегі немесе теориялық мәселелерді 

шешуде қолдана алуымен сипатталатын түпкі нәтиже. Сондай-ақ, отандық және шетелдік ғалымдардың 

коммуникативтік құзіреттілік туралы тұжырымдары сараланады. Педагогикалық-психологиялық еңбектерде 

коммуникативтік құзіреттілік туралы анықтамалар қаншалықты көп болса, коммуникативтік құзіреттіліктің 

компоненттері жайындағы көзқарастардың да әр алуан. Коммуникативтік құзіреттіліктің компоненттері туралы сөз 

қозғалып, коммуникативтік құзіреттілік лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық, психолингвистикалық, 

лингвомәдениеттанымдық, когнитивтік, паралингвистикалық тұрғыдан бір арнаға тоғысқан жүйе деген тұжырым 

жасалады.  
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AND ITS COMPONENTS 
 

Abstract 

The article States that competencies are the result of knowledge expressed as a student's activity, including such 

concepts as” knowledge“,” skills“,” skills “and”experience". Competence is the final result, characterized by the fact that the 
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student uses the knowledge, skills, and skills in practice, in solving any practical or theoretical problems in everyday life. The 

conclusions of Russian and foreign scientists on communicative competence are also analyzed. As many definitions of 

communicative competence are available in pedagogical and psychological works, so many views about the components of 

communicative competence. The article raises the question of the components of communicative competence and concludes 

that communicative competence is a system that combines linguistic, sociological, psycholinguistic, linguoculturological, 

cognitive, and paralinguistic aspects. 

Keywords: competence, communicative competence,component, knowledge, education, skills, experience, student 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Аннотация 

В статье говорится, что компетенции являются результатом знаний, выражающихся в качестве деятельности 

ученика, включают в себя такие понятия, как “знания”, “умения”, “навыки” и “опыт”. Компетенция – это конечный 

результат, характеризующийся тем, что ученик использует полученные знания, умения, навыки на практике, в 

решении каких-либо практических или теоретических задач в повседневной жизни. Также проанализированы 

выводы отечественных и зарубежных ученых о коммуникативной компетентности. Сколько много имеются 

определений о коммуникативной компетентности в педагогической и психологической трудах, столько и много 

взглядов о компонентах коммуникативной компетенции. В статье поднимается вопрос о компонентах 

коммуникативной компетенции и делаются выводы, что коммуникативная компетенция - это система, которая 

сочетается в лингвистическом, социологическом, психолингвистическом, лингвокультурологическом, когнитивном, 

паралингвистическом аспектах. 

Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, компонент, знание, умение, навыки, опыт, 

ученик 

 

Кіріспе.Бүгінгі таңдағы білім мазмұнының негізгі өзекті мәселелердің бірі – өзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайда өмір сүруге дайын, қоғамдық өмірге белсенді қатынасын байқатып, оны жақсартуға ықпал 

ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Қазіргі кездегі мұғалімнің міндеті – жас буынды жан-

жақты дамыту, қиялы жүйрік тұлға ретінде баулып, оқытудың шығармашылық сипатын арттыра отырып,баланың 

жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашатын шығармашыл тұлға қалыптастыру. Кез келген 

пәнді оқытуда нәтижеге бағытталған іс-әрекетті құзіреттілік тұрғысынан жүзеге асыру – негізгі міндет болып 

табылады. 

Әдістеме.Білім беру саласындағы “құзіреттілік” түсінігі 1960 -1970 жылдардағы шетел әдебиеттерінде, ал 1980 

жылдардың соңындағы отандық әдебиеттерде кездесе бастады.Қазіргі педагогика ғылымында негізгі базалық 

ілімдердің бірі “құзіреттілік” болып отыр. “Құзіреттілік” терминіне алғаш анықтама беріп, ғылыми 

айналымғаВ.Гумбольттың генеративті грамматика туралы зерттеуіне сүйене отырып американдық ғалым 

Н.Хомский енгізген еді. Алғашқыда ол ана тілінде нақты тілдік қызметті орындау үшін қажет қабілеттіліктер деген 

түсінік берген болатын[1, 78]. “Құзіреттілік” термині Н.Хомский, И.А. Зимняя, Г.В.Колшанский, Л.Л.Федерова, 

Е.М.Верещагин, М.Н.Вятютнев, В.Г.Костомаров, А.Б.Добрович, Б.Тұрғынбаева, М.Жадрина, Ф.Оразбаева, 

Ж.Қ.Балтабаева, Р.С.Рахметова, т.б. ғалымдардың еңбектерінде зерделенген. 

 Нәтижелер.Пeдaгoгикaлық жәнe пcиxoлoгиялық eңбeктepдi capaлaй кeлгeндe, “құзipeт” жәнe “құзipeттiлiк” 

тepминдepiмeн бaйлaныcтa “бacты (нeгiзгi) бiлiктiлiк”, “тұлғaлық caпa”, т.б. ұғымдapдың қoлдaнылaтыны 

aнықтaлды. “Құзipeт” тepминi көбiнece “нәтижeлiк”, “жeтicтiккe жeтy”, “түciнy”, “мeңгepy”, “caпa”, “мөлшepлiлiк” 

cөздepiмeн бipлiктe қoлдaнылaтынын, aл “құзipeттiлiк” тepминi бiлiм мeн тәжipибeнiң бipлiгi мaғынacындa да 

қолданылатындығы бaйқaлды. Д.И.Ушаковтың редакциясымен жарық көрген түсіндірме сөздігінде “құзіреттілік” 

және “құзірет”ұғымдарының арасындағы айырмашылықтарды дәлелдеуге тырысқан. “Құзіреттілік” - хабардар 

болушылық, абыройлық, “құзірет” - жеке тұлғаның кәсіби қасиеті және қызметтік сипаттардың нақты жиынтығы. 

Әдістемелік терминдер сөздігінде құзіреттілік – яғни, “competo” латын тілінен аударғанда – сәйкес келемін, қол 

жеткіземін деген мағынада берілген.  Құзіреттілік – оқушы іс-әрекетінің сапасынан көрініс табатын білім нәтижесі. 

Білім мазмұнын жаңартудағы негізгі мақсаттың бірі – білім игеру кезінде күтілетін нәтижеге қол жеткізу. Негізгі 

бағыт оқушыға ауысады, оқушы бұрын білімді қабылдаушы рөлін атқарса, ал жаңа талап бойынша ол өздігінен білім 

алушы, үйренуші ретінде танылады. Бүгіндебілім беру стратегиясын “құзіретті білім беру” деп те атап жүр.  

Құзіреттілік – меңгерген білім мен біліктіліктерді күнделікті өмірде қандай да бір мәселелерді шешу барысында 

қолдана білуі. Оқытудағы құзіреттілік білім беру нәтижесі ретінде оқыту сапасын қамтамасыз етеді.  Құзіреттілік 

ұғымы “білім”, “білік”, “дағды” және “тәжірибе” сияқты ұғымдарды қамтиды. Құзіреттілік – оқушының алған білім, 
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білік, дағдыларын іс жүзінде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық немесе теориялық мәселелерді шешуде 

қолдана алуымен көрінетін нәтиже. Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативтік құзіреттіліктерін 

қалыптастырудың маңызы зор. 

Жалпы “құзіреттілік” терминінің анықтамасы қаншама көп болса, құзіреттіліктің жіктелуі туралы да 

көзқарастар сан қилы. Білім беру үдерісінде құзіреттіліктердің қалыптасуы бірінші орынға оқушының ақпаратты 
меңгеруін емес, оның әртүрлі жағдаятта мәселелерді шеше білу іскерлігін қояды. Құзіреттіліктің төмендегідей 
түрлері бар: 

1. Ақпараттың сан алуан көздерінен білімді қабылдау тәсілдерін меңгеруге негізделген өзіндік танымдық 
әрекет саласындағы құзіреттілік; 

2. Азаматтық-қоғамдық іс-әрекет саласындағы құзіреттілік (азаматтың, тұтынушының, сайлаушының рөлін 

орындау); 
3. Әлеуметтік-еңбек саласындағы құзіреттілік (еңбек ету жағдайындағы жағдаяттарды талдау іскерлігі, еңбек 

етуде өзара қарым-қатынас нормаларын сақтай білуі, өзін-өзі еңбекке ұйымдастыру дағдылары); 
4. Тұрмыстық саладағы құзіреттіліктер (өз денсаулығын сақтай білуі, отбасылық тұрмысы, т.б.); 
5. Мәдени-демалыс саласындағы құзіреттіліктер (бос уақытты тиімді өткізе білуі, мәдени және рухани 

байлығы); 

6. Коммуникативтік құзіреттілік (тұлғаның өз ойы мен пікірін, көзқарасын жүйелі ауызша және жазбаша түрде 
жеткізе алуы). 

И.Л.Зимняя Еуропада құзіреттіліктістратегиялық, әлеуметтік, әлеуметтік-лингвистикалық, тілдік және оқу деп 
жіктеу кездесетінін айта келіп, шетелде бес түрлі құзіреттілікке айрықша мән берілетінін сөз етеді. Олар: саяси және 
әлеуметтік құзіреттілік (әр түрлі жағдаяттарды бейбіт түрде шешуі, топтық шешім қабылдай алуы, жауапкершілікті 
сезінуі демократиялық институттарды қолдауы және соған қатысуы); мәдениаралық құзіреттілігі (көп мәдениетті 

қоғамда өмір сүре білу қабілеті, басқаларды сыйлауы, олардың мәдениеті, тілі, салт-дәстүрін сыйлай отырып, өмір 
сүре алуы); коммуникативтік құзіреттілік (ауызша және жазбаша коммуникацияны игере білуі, жұмысы мен 
әлеуметтік өміріне қажетті қабілеттерді игеруі, бірнеше тілді меңгеруі); ақпараттық құзіреттілік (ақпараттың 
жағымды және жағымсыз жақтарын тани білуі, оған сыни көзқараспен қарауы, технологияларды меңгеруі мен 
қолдануы); когнитивтік құзіреттілік (өмірде өзінің білімін үздіксіз жетілдіруі, кәсіби тұлғасы мен әлеуметтік өмірін 
үнемі дамытып отыруы) [3,72]. И.А. Зимняя, Г.В.Колшанский, Л.Л.Федерова сынды ғалымдар оқытудың мақсаты 

қатысымдық құзіреттілік болып табылады деп танысса, Е.М.Верещагин, М.Н.Вятютнев,В.Г.Костомаровтар 
оқытудың мақсаты ретінде тілдік және қатысымдық құзіреттілікті атап көрсетіп жүр. 

Талқылау.Жалпы оқушылардың коммуникативтік құзіреттіліктерін қалыптастыру мәселелері бүгінгі таңда 
жете қарастыруды қажет етеді. Уақыт талабына сай білім беру жүйесінде коммуникативтік құзіреттілік жөнінде 
көптеген мәселелер қаралып, олар философиялық, педагогикалық, психологиялық тұрғыдан зерттелуде. 
Коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру теориясы мен практикасын қарастырып, құзіреттілік туралы ауқымды 

зерттеу жазған – Ю.А.Емельянова. Ол тұлғааралық тәжірибелердің деңгейі, айналасымен өзара әрекетте индивидтен 
өзінің қабілеті мен әлеуметтік мәртебесін табысты қамтамасыз ететіні туралы айтады. Ғалымның ойынша, аталған 
құзіреттілік“тәрбиелі” ұғымымен сәйкес келеді, оның төңірегіндегілер тиімді немесе тиімді емес байланыс 
жағдайындағы тұлғааралық мінез-құлық ерекшеліктері. Сондықтан коммуникативтік құзіреттілік – тек дара сапа 
емес, бірін-бірі түсінуге ұмтылған белгілі бір топ адамдарының санасының көрсеткіші [2, 85].  И.А.Зимняя 
коммуникативтік құзіреттілікті адамның тұлға ретінде өзіне қатынасын және өз өмірінің түрлі формаларындағы 

әрекеттерін айқындап, тұтас әлеуметтік ортада адамның басқа адамдармен өзара әрекеттесу аймағындағы іс-әрекеті 
деп қарастырады [3,98].  А.Б.Добрович коммуникативтік құзіреттілікті ақыл-ес пен ойлау тұрғысынан қарастырып, 
коммуникативтік құзіреттілікті тұрақты түрде коммуникацияға дайын болуы деп санайды. Ғалым ойлай білген адам 
әркез коммуни-кацияға дайын болып, түрлі жағдаяттарда коммуникацияға түсе білу тиіс деп тұжырымдайды [4, 
112]. В.А.Кан-Калик коммуникативтік құзіреттілікті адамның күнделікті қызметінің бір бөлігі деп қарастырып, 
адамдардың көбі коммуникативтік актіні қалай қолдану қажеттігін ойлаймайды, ол үшін белгілі бір іскерлік пен 

дағды болуы тиіс екенін, сонда ғана коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыруға болатынын тұжырымдайды [5, 
87]. Бірқатар қазақстандық ғалымдар коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру оқушыны қоғамдағы ережелер 
мен нормаларды дұрыс қолдануға мүмкіндік беретін қатысымдық іскерлікке үйрету деп қарастырып, 
коммуникативтік құзіреттілікті қоғамдық қатынастарда тілдесім заңдылықтары мен ережелерін адамның орындай 
алу қабілеті деп тұжырымдаса [6], енді бір ғалымдар білім алушының қарым-қатынаста әлеуметтік-мәдени 
нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі деп таниды [7, 254]. Педагогикалық-психологиялық 

зерттеулерде коммуникативтік құзіреттілік туралы анықтамалар қаншалықты көп болса, коммуникативтік 
құзіреттіліктің компоненттері туралы пікірлер де сан алуан. 

Е.М.Алифанова коммуникативтік құзіреттілікке төмендегідей компоненттерді жатқызады: 
1) адамның басқаға деген эмоционалдық көңіл-күйі, түсінушілігі, аяушылығы сияқты сезімін білдіретін 

эмоционалдық компонент; 
2) басқаның мінезін түсіну арқылы адамдар арасындағы әртүрлі жағдаяттарды шеше білуі арқылы көрінетін 

когнитивті компонент; 
3) бірлесіп жұмыс істей білу, қарым-қатынаста түсіністік таныту, ұйымдастыра алуы арқылы көрінетін мінез-

құлықтық компоненттер [8, 102]. 
С.Измуханбетова коммуникативтік құзіреттілік мынадай компоненттерден тұрады деп есептейді: 
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- қажетті тілдерді білуі, педагогика, психология, конфликтология, логика, риторика, мәдениет, сөйлеу 
аймағындағы білімі көрінетін коммуникациялық пән аймағындағы білімі; 

- іскерлік қатынастарды нақты және жедел ұсыну, инициатива көрсету, тұлғаны жағымды қабылдау және 
түсіну негізінде психологиялық ықпал көрсету, қоршаған адамдармен бірлескен іс-әрекет барысында белсенді әрекет 

жасау арқылы сипатталатын коммуникативті және ұйымдастырушылық қабілеті; 
- түсіне білу іскерлігі, өзгені сезіне білу, психотерапияны сөзбен орындай алуы арқылы көрінетін эмпатияға 

қабілетті болуы; 
- көршісі мен өзінің мінез-құлқыны реттей алу іскерлігі, дау-жанжалдық жағдайларда өнімді жауап беру 

тәсілдерін табу, жағымды психологиялық климатты тудыру, субъектаралық қарым-қатынасты болжай алуымен 
анықталатын өзіндік бақылауға қабілеттілігі; 

- сөйлеу техникасын, риторикалық амалдар, сөздік емес құралдарды қолданумен сипатталатын сөздік және 
сөздік емес қарым-қатынас мәдениетін жатқызады [9, 75]. Коммуникативтік құзіреттілік жеке тұлғаның рухани өсуін 
дамытып, өзінің айналасындағыларды түсіне білуіне көмектеседі. Коммуникативтік құзіреттілікқоғам мүшелері 
арасында позитивті қатынас орнатады. Оқушылардың өзара түсінушілік, тыңдай білу, түсіне білу қабілеттерін 
қалыптастырады. Коммуникативтік құзіреттілік бірлесіп жұмыс істеуді бағалау, өзара сенімділік, бірін-бірі түсіне, 
тыңдай білу, өзара сыйластық, этикет сақтау, дәстүрді білу, дау жанжалды шеше алу, бұзылған қатынастарды түзету, 

өз қателігін түсіне білу, топпен жұмыс жасай білу шеберлігі, жұмысты дұрыс ұйымдастыра алу, топ мүшелерін 
басқара алу және тиімді шешім қабылдай білу қабілеттері арқылы көрініс табады. 

Қорытынды. Сонымен, ғалымдардың ой-тұжырымдарын жинақтай келе, коммуникативтік құзіреттілікке 
төмендегідей компоненттерді жатқызамыз: 

Лингвистикалық компонент: 
- Тілдің жүйесі мен құрылымы туралы білімін қарым-қатынаста пайдалана білу қабілеті; 

- Фонеткалық, лексикалық-грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық нормаларға сай сөйлей және жаза 
білуі, грамматикалық құрылымдарды сөйлесім әрекеті түрлерінде: оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылымда дұрыс 
пайдалануы. 

Психолингвистикалық компонент: 
- Эмоционалдық (адамның басқаға деген эмоционалдық көңіл күйі, өзгені түсіне білу іскерлігі, жанашырлық 

сезімі, т.б.); 

- Эмпатияға қабілетті болуы (жағымды әсер ету, топ мүшелерінің жағымсыз мінез-құлықтарын ептілікпен 
түзете білуі). 

Әлеуметтік лингвистикалық компонент: 
- Ұйымдастырушылық іскерлігі (топ мүшелерін басқара білуі, тапсырманы орындауда ұжымды және өзін 

ұйымдастыра алуы, жаңа бастама көрсету арқылы айналасындағыларды іс-әрекетке ынталандыра білуі); 
- Коммуникативтік іскерлігі (өз пікірін қарым-қатынасты бұзбай қорғауы, мәселені шешу мақсатында тиімді 

талдау, ынтымақтастық ахуалды ұстай білуі, топ мүшелерімен достық қарым-қатынаста болуы). 
Лингвомәдениеттанымдық компонент: 
- Адамның ішкі мәдениетінің көрсеткіші ретінде келіссөз жүргізе алу іскерлігі. 
Когнитивтік компонент: 
- Танымдық (басқаның мінезін түсіну арқылы адамдар арасында түрлі жағдаяттарды шеше білуі); 
- Тілдік қатынаста ұлттық ерекшеліктерді қолдана білу дағдысы. 

Паралингвистикалық компонент: 
- Вербалды, бейвербалды амалдарды қолдана білу мәдениеті (сөздік, сөздік емес амалдарды (ым, ишара) 

қолдану, сөйлеу техникасы, риторикалық амалдар, ұғымдық категориялық ақпаратты мақсатты түрде қолдана білуі). 
Қорыта айтқанда, коммуникативтік құзіреттілік лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық, 

психолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық, когнитивтік, паралингвистикалық тұрғыдан бір арнаға тоғысқан 
жүйе болып саналады.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация 

Слова рна я ра бота  охва тыва е т усвое ние  школьника ми в доступной форме  новых слов и зна че ний; основную 

ста дию озна комле ния с эмоциона льно-экспре ссивной окра ской слов, сфе рой их употре бле ния; усвое ние  понятий о 

многозна чности и пе ре носных зна че ниях, о синонима х, а нтонима х, па ронима х; а ктивиза цию слова ря, 

использова ние  новых усвое нных слов в собстве нных выска зыва ниях, включе ние  их в число постоянно 

используе мых уче ником слов; очище ние  слова ря, т.е . устра не ние  из а ктивного слова ря уча щихся диа ле ктных, 

просторе чных, вульга рных слов и многое  другое . В це лях повыше ния ре че вой культуры видное  ме сто должны 

за нима ть упра жне ния, на пра вле нные  на  ра сшире ние  а ктивного слова ря де те й, а  та кже  на  выра ботку у них уме ния 

выбира ть из свое го слова рного за па са  для выра же ния мысли те  слова , которые  на иболе е  соотве тствуют 

соде ржа нию выска зыва ния и де ла ют е го пра вильным, точным и выра зите льным. 

Ключе вые  слова : слово, понятие , слова рь, диа ле кт, сфе ра  
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BASIC PRINCIPLES OF VOCABULARY WORK 

 

Abstract 

Vocabulary work covers the acquisition of new words and meanings by schoolchildren in an accessible form; the main 

stage of familiarization with the emotional and expressive coloring of words, the scope of their use; assimilation of concepts 

of polysemy and figurative meanings, synonyms, antonyms, paronyms; activation of the dictionary, the use of new learned 

words in their own utterances, their inclusion in the number of words constantly used by the student; clearing the dictionary, 

i.e. elimination of dialectal, vernacular, vulgar words from the active vocabulary of students and much more. In order to 

improve speech culture, a prominent place should be occupied by exercises aimed at expanding the active vocabulary of 

children, as well as developing their ability to choose from their vocabulary to Express thoughts those words that most 

correspond to the content of the utterance and make it correct, accurate and expressive. 

Keywords: word, concept, vocabulary, dialect, sphere 
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1,2,3А ба й а тында ғы Қа за қ ұлттық пе да гогика лық униве рсите ті, 

А лма ты, Қа за қста н  

 

СӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕ ГІЗГІ ПРИНЦИПТЕ РІ 

 

Аңдатпа 

Сөздік жұмысы ме кте п оқушыла рының қолже тімді түрде  жа ңа  сөзде р ме н ма ғына ла рды иге руін қа мтиды; 

сөзде рдің эмоциона лды-экспре ссивті бояула рыме н та нысудың не гізгі ке зе ңі, ола рдың қолда ну а ясы; полисе мия 

және  бе йне лі ма ғына ла р тура лы, синонимде р, а нтонимде р, па ронимде р тура лы түсінікте рді иге ру; сөздікті 

белсендіру, жа ңа  үйре нге н сөзде рді өз а йтылымында  қолда ну, ола рды оқушы үне мі қолда на тын сөзде р қа та рына  

қосу; сөздікті та за рту, яғни, студе нтте рдің бе лсе нді ле ксика сына н диа ле кт, қа ра па йым, а на йы сөзде рді а лып 

та ста у және  та ғы ба сқа ла р. Сөйле у мәде ние тін а рттыру үшін ба ла ла рдың бе лсе нді сөздігін ке ңе йтуге , сонда й-а қ 

ола рдың сөздік қорына н ой білдіру үшін сөздің ма змұнына  сәйке с ке ле тін және  оны дұрыс, дәл және  мәне рлі 

е те тін сөзде рді та ңда у қа біле тін да мытуға  ба ғытта лға н жа ттығула р көрне кті орын а луы ке ре к. 

Түйін сөздер:сөз, түсінік, сөздік, диа ле кт, са ла  

 

Введение. Для успе шного обуче ния русскому языку не русских де те й большое  зна че ние  име е т пра вильное , 
хорошо продума нное  использова ние  родного языка  уча щихся. Учёт особе нносте й родного языка  – один из 
ва жне йших принципов, на  которых ба зируе тся ме тодика  пре пода ва ния русского языка  в на циона льной школе  (1, 
2). Учите ль долже н зна ть, ка ковы принципы отбора  слов для а ктивного усвое ния. Он пла нируе т свою ра боту та к, 
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чтобы уча щие ся на  ка ждом уроке  усва ива ли в сре дне м 3-4 новых слова . Количе ство слов для усвое ния на  уроке  
за висит от сте пе ни доступности ле ксиче ского зна че ния, соче та е мости слов, от ме тодиче ских приёмов 
семантизации слов. Слов с конкре тным зна че ние м можно да ть на  одном уроке  больше  (5-6), а  с отвле чённым – 
ме ньше  (1-2 слова ). Использова ние  на глядности при объясне нии и за кре пле нии новых слов позволит уве личить 

количе ство ле ксиче ских е диниц для усвое ния на  одном уроке . 
Почти на  ка ждом уроке  пополняе тся не  только а ктивный, но и па ссивный за па с уча щихся. 
Методика. Лексические зна че ния слов сле дуе т объяснить, опира ясь на  на учно обоснова нные  и 

экспе риме нта льно прове ре нные  принципы. На  основе  этих принципов опре де ляе тся после дова те льность вве де ния 
новых слов, конкре тных зна че ний, их за кре пле ния и приёмы объясне ния. При семантизации новых ле ксики 
учите ль долже н опира ться на  эти принципы. 

При се ма нтиза ции новой ле ксики, согла сно Г.Г. Буржунову, учите ль на ча льных кла ссов на циона льной школы 
долже н опира ться на  сле дующие  принципы (3): 

1. Новое  слово вводится не  изолирова нно, а  в соче та нии с другими, во фра зе , та к ка к основным принципом 
ре а лиза ции ле ксиче ского зна че ния являе тся соче та е мость, конте кст. На приме р, при объясне нии слова  стоит 
сле дуе т вводить е го в соче та нии со зна комыми уже  слова ми: уче ник стоит, де вочка  стоит, стол стоит. 

2. В на ча ле  уча щие ся должны усвоить прямое  зна че ние  нового слова , пе ре носное  зна че ние  за ра не е  

объясняе тся на  основе  прямого. При этом учите ль за ра не е  долже н выяснить, совпа да е т ли прямое  зна че ние  в 
русском и родном языка х. Е сли слово в русском языке  име е т не сколько прямых зна че ний, в пе рвую оче ре дь 
сле дуе т вводить то из них, которое  эквива ле нтно зна че нию в родном языке . На приме р, слова  идёт, горячий не  
сле дуе т да ва ть в соче та ниях сне г идёт, горяча я пора  идёт, а  нужно да ть в соче та ниях ма льчик идёт, горяча я вода  
идёт. 

Не понима ние  роли речедвижений в проце ссе  усвое ния букве нного обра за  слова  являе тся одной из 

гла вне йших ме тодиче ских не уда ч при обуче нии пра вописа нию, всле дствие  че го усвое ние  орфогра фиче ского 
на выка  за тягива е тся на  оче нь длите льный срок. Не обходимо выра ба тыва ть та кую систе му речедвижений, котора я 
была  бы в полной ме ре  эквива ле нтной букве нному ряду. Ина че  говоря, не обходимо вве сти орфогра фиче ское  
прогова рива ние  уча щимися все х слов пре жде , че м они будут на писа ны. Име нно да нную ме тодику мы взяли за  
основу в свое й пе да гогиче ской де яте льности. 

Прие мы слова рной ра боты на  урока х русского языка  те сно связа ны с изуче ние м бе зуда рных гла сных, 

не прове ряе мых бе зуда рных гла сных корня. 
Вопрос о бе зуда рных гла сных, ка к одной из ва жне йших пробле м слова рной ра боты, по все обще му 

призва нию, являе тся основным в русском пра вописа нии. На  изуче ние  бе зуда рных гла сных в корнях слов, в 
приста вка х, суффикса х и оконча ниях, в сое дините льных гла сных и т.д. за тра чива е тся на ибольше е  количе ство 
вре ме ни в школьном курсе  русского языка . При усвое нии на писа ния слов с бе зуда рными гла сными уча щие ся 
испытыва ют на ибольшие  трудности. Об этом свиде те льствуют многочисле нные  ошибки на  бе зуда рных гла сных, 

встре ча ющие ся в письме нных ра бота х уча щихся все х возра стов, вплоть до ока нчива ющих сре днюю школу. 
У большинства  школьников, допуска ющих та кие  ошибки, просьба  учите ля сформулирова ть орфогра мму не  

вызыва е т особых за трудне ний. Одна ко не обходимость приме нить да вно зна комое  пра вило в не сколько 
не ожида нных условиях, тре бующих не  ме ха ниче ского повторе ния привычного а лгоритма , а  осозна нного подхода , 
ока зыва е тся для многих почти не ра зре шимой за да че й. 

Это объясняе тся са мой природой гла сных звуков. В отличие  от согла сных, которые , по обра зному выра же нию 

одного из гра мма тистов, являются бе ре га ми на ше й ре чи, гла сные  звуки влива ются в ре че вое  русло, ка к вода , е два  
ра зличимыми струями, принима я ра знообра зные  формы. 

В пре де ла х одного и того же  языка  ра зличные  диа ле кты е го отлича ются пре имуще стве нно гла сными 
звука ми. Да же  в корнях слов, являющихся основными эле ме нта ми на ше го языка , они произносятся вполне  
опре де ле нно и отче тливо только под уда ре ние м, а  в бе зуда рном положе нии изме няют свое  звуча ние . Поэтому в 
слова х ме жду гла сными буква ми и звука ми, которые  обозна ча ются этими буква ми, ча сто не  на блюда е тся 

соотве тствия. 
Результаты. К ра згра ниче нию пе ре носного (ме та форичного) и прямого зна че ний новых слов в ме тодиче ских 

це лях сле дуе т подходить оче нь осторожно. Многие  пе ре носные  зна че ния ча сто школьника ми на циона льной 
школы воспринима ются ка к прямые  и пе ре водят их буква льно на  родной язык, что созда ёт впосле дствии излишние  
трудности. Поэтому учите лю оче нь ва жно зна ть ле ксико-се ма нтиче скую типологию русского и родного языков, 
та к ка к ле ксиче ские  зна че ния большинства  слов в ра зных языка х не  совпа да ют. В ряде  случа е в все м зна че ниям 

двух или боле е  слов русского языка  соотве тствуе т одно слово в родном языке , и на оборот. 
3. Ка ждое  новое  слово, пре дусмотре нное  для а ктивного усвое ния, должно повторяться на  7-8 урока х подряд. 

Систе ма тиче ское  повторе ние  новых слов в те че ние  опре де лённого вре ме ни способствуе т их пра ктиче скому 
усвое нию и вве де нию в а ктивный слова рь. 

4. Новое  слово, подле жа ще е  а ктивному усвое нию, можно да ва ть только в изве стной уча щимся 
гра мма тиче ской форме . 

В пе риод обуче ния пе ре д уче ником не льзя ста вить сра зу две  за да чи: 
1) новое  слово, 
2) нова я гра мма тиче ска я форма . Новые  гра мма тиче ские  формы сле дуе т объяснять на  зна комом ле ксиче ском 

ма те риа ле . Это да ст возможность сосре доточить внима ние  на  одном ма те риа ле  и за кре пить е го. 
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5. Когда  уча щимися уже  усвое ны все  или не которые  гра мма тиче ские  формы, новые  слова , пре дусмотре нные  
для а ктивного усвое ния, не обходимо вводить в ре че вую пра ктику во все х изве стных форма х. Это позволяе т 
за кре пить вновь усвое нные  ле ксиче ские  зна че ния и осуще ствить орга ниче скую связь слова рной и 
фра зе ологиче ской ра боты с гра мма тикой. 

6. Ве дущим принципом слова рной ра боты являе тся учёт спе цифики родного языка  уча щихся, опора  на  е го 
систе мный ха ра кте р. 

Обсуждение.Основными причина ми ле ксиче ских ошибок являе тся не совпа де ние  объёма  зна че ний слов, их 
соче та е мости в русском и родном языка х. В ряде  случа е в двум и боле е  слова м русского языка  в да ге ста нских 
языка х соотве тствуе т одно слово, на приме р: пришёл и прие ха л, положил и поста вил, горячий, знойный и жа ркий; 
дом, ква ртира , комна та , хижина . Ка ждой группе  ука за нных слов в родных языка х уча щихся соотве тствуе т по 

одному слову. Эти и другие  ра зличия обусла влива ют особые  за коны соче та е мости ле ксиче ских е диниц в ка ждом 
языке . 

Пре дупре жде нию и пре одоле нию ошибок, обусловлива е мых ра схожде ниями ле ксиче ских зна че ний в родном 
и русском языка х, поможе т после дова те льный учёт инте рфе ре нции родного языка . С этой це лью проводятся 
спе циа льные  упра жне ния, связа нные  с употре бле ние м синонимов и слов, в которых уча щие ся допуска ют ошибки. 
На приме р: я (пришёл, прие ха л) из города . Ма ма  (мое т, стира е т) пла тье  и др. 

Основными вопроса ми ме тодики пре пода ва ния русского языка  являются вопросы че му учить и ка к учить. В 
да нном случа е  на с инте ре суе т пе рвый вопрос – че му учить? Ка кие  име нно слова  должны усвоить и употре блять 
уча щие ся в ре чи? Из ка ких принципов или крите рие в исходить при отборе  слов для минимума ? Отве ча я на  эти и 
другие  вопросы, Г.Г. Буржунов доста точно ясно ра скрыва е т в свое й ра боте  спе цифику сущности слова рной ра боты 
в на циона льной школе . 

Основными крите риями отбора  слова ря для а ктивного усвое ния в на циона льных кла сса х, согла сно Г.Г. 

Буржунову, сле дуе т счита ть ча стотность употре бле ния и пра ктиче скую не обходимость слов для русской ре чи. 
Для пра ктиче ской де яте льности, повсе дне вного обще ния на  русском языке  че лове к долже н зна ть на иболе е  

употре бите льные  слова . Да нные  о сте пе ни употре бите льности той или иной ле ксиче ской е диницы проводятся в 
спе циа льных ча стотных слова рях совре ме нного русского лите ра турного языка  (4). 

Однако, пре дупре жда е т Г.Г. Буржунов, сле дуе т име ть в виду, что ча стотный слова рь и слова рь-минимум – это 
не  одно и то же . В ча стотном слова ре  могут быть слова  с высокой употре бите льностью, но не  нужные  в да нном 

случа е  уча щимся для ре че вой де яте льности. И, на оборот, в слова рный минимум могут входить та кие  слова , 
которые  отсутствуют в ча стотном слова ре , но являются в пра ктиче ской де яте льности не обходимыми. Поэтому 
вторым основным принципом отбора  ле ксики для а ктивного усвое ния являе тся пра ктиче ска я не обходимость (3). 

Для сре дних кла ссов должны быть отобра ны та кие  слова , которые  позволили бы уче нику выра жа ть на  
русском языке  простые  мысли, понима ть собе се дника  в пре де ла х тре бова ний, пре дусмотре нных програ ммой. 
Та ким обра зом, за да ча  состоит в том, чтобы отобра ть оптима льный эле ме нта рный ле ксиче ский минимум (5).  

Кроме двух ука за нных основных крите рие в, суще ствуе т ряд дополните льных принципов, которые  позволяют 
боле е  объе ктивно подойти к отбору слова ря для а ктивного усвое ния. К ним, в ча стности, относятся: 

1) соче та е мость с другими слова ми, 
2) многозначность, 
3) словообра зова те льна я це нность. 
Ка к пра вило, на иболе е  ча стотные  слова  обла да ют и высокой сте пе нью соче та е мости, хотя и не  все гда  

совпа да ют эти да нные . Сле дова те льно, в пе рвую оче ре дь для а ктивного усвое ния должны быть отобра ны те  слова , 
которые  обла да ют высокой сте пе нью соче та е мости. При этом сле дуе т учитыва ть ра зличие  в соче та е мости одного 
и того же  слова  в русском и родном языка х уча щихся. Ра зличия в соче та е мости обусла влива ют большое  
количе ство ле ксико-се ма нтиче ских ошибок. На приме р, в русском языке  слово идёт соче та е тся с 
суще ствите льными дождь, костюм: Дождь идёт. Те бе  этот костюм идёт. Одна ко в казахском языке отсутствуют 
та кие  соче та ния, поэтому де ти пе ре носят и на  русский язык за коны соче та е мости слов родного языка . 

Другим не  ме не е  ва жным крите рие м отбора  слов для а ктивного усвое ния являе тся многозна чность, прямо 
связа нна я с соче та е мостью. Че м больше  число зна че ний слова , те м выше  сте пе нь е го соче та е мости с другими 
ле ксиче скими е диница ми. Кроме  того, сле дуе т помнить, что основным условие м ре а лиза ции ле ксиче ских 
зна че ний слова  являе тся е го соче та е мость. В этой связи возника е т вопрос, ка кие  име нно зна че ния должны усвоить 
уча щие ся в пе рвое  вре мя. Ве дь уча щие ся школы не  могут усвоить все  зна че ния слов. Лингвистиче ской и 
ме тодиче ской на укой до сих пор не  выявле но, ка кие  зна че ния одного и того же  слова  являются боле е  ва жными, 

боле е  ча стотными, нужными для пра ктиче ских це ле й. Эти све де ния отсутствуют в ча стотных слова рях. 
Одна ко на до пре дпола га ть, что не  все  ле ксиче ские  зна че ния многозна чного слова  одина ково 

употре бите льны в совре ме нном русском лите ра турном языке . Одни зна че ния обла да ют высокой сте пе нью 
ча стотности, они являются не обходимыми в повсе дне вной пра ктиче ской де яте льности, а  другие  используются 
оче нь ре дко. Поэтому в пе рвую оче ре дь уча щие ся школ с ка за хским языком обуче ния должны усвоить на иболе е  
употре бите льные  прямые  зна че ния. Они являются прямыми на зва ниями пре дме тов, де йствий, призна ков, 

состояний. 
Овла де ние  русским языком не мыслимо бе з фра зе ологии. В связи с этим возника е т другой, боле е  сложный 

вопрос - об усвое нии уча щимися минимума  фра зе ологии русского языка , фразеологически связа нных слов. 
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Оче нь ва жным являе тся принцип словообра зова те льной це нности, исходя из которого сле дуе т отобра ть слова , 

обла да ющие  словообра зова те льными способностями, то е сть те , от которых можно обра зова ть больше  слов. Это 

да ст возможность не  включа ть в списки слова , которые  ле гко могут быть обра зова ны и усвое ны уча щимися в 

проце ссе  словообра зова ния по изве стным им моде лям. Та кие  слова  соста вляют поте нциа льный слова рный за па с 

уча щихся. 

При отборе  слова ря для а ктивного усвое ния не обходимо учитыва ть та кже  и се ма нтиче скую це нность. Этот 

принцип тре буе т, чтобы в пе рвую оче ре дь включа лись в слова рь многозна чные  слова  из синонимиче ского ряда , 

на иболе е  употре бите льные , стилистиче ски не йтра льные . 

Не обходимо учитыва ть и ситуа тивно-те ма тиче ский принцип, согла сно которому должны быть отобра ны 

слова , связа нные  с опре де лённой те мой, на  которую уча щие ся могли бы ве сти ра зговор. 

Слова рь, отобра нный по ука за нным принципа м, позволяе т в кра тча йший срок овла де ть русским языком, 

повыша е т эффе ктивность слова рной ра боты. 

Заключение. Слова рной ра боте  в школе  уде ляе тся не доста точно внима ния, не ре дко носит случа йный, 

эпизодиче ский ха ра кте р, отче го и ре чь уча щихся формируе тся и выпра вляе тся ме дле нне е , че м того хоте лось бы. 

Бе з усвое ния употре бите льных слов с не прове ряе мыми на писа ниями уча щие ся не  могут в полной ме ре  

овла де ть лите ра турной ре чью, е е  письме нной формой. 

 «Слова рна я ра бота  – это не  эпизод в ра боте  учите ля, а  систе ма тиче ска я, хорошо орга низова нна я ра бота , 

пе да гогиче ски це ле сообра зно построе нна я, связа нна я со все ми ра зде ла ми курса  русского языка » - писа л 

изве стный российский уче ный - ме тодист А . В. Те куче в. 

Слово – основна я звуча ща я е диница  языка . Основной функцие й слова  являе тся е го обозна ча юща я роль 

(пре дме тна я отне се нность). Из слов рожда е тся не  только удвое ние  мира  (слова -пре дме ты, которые  че лове к 

не посре дстве нно видит, ощуща е т и слова , которые  не посре дстве нно не  воспринима лись и не  входили в соста в 

обще стве нного опыта  конкре тного че лове ка ), но и воле вое  де йствие  по упра вле нию своим восприятие м, 

пре дста вле ние м, па мятью и де йствиями. 

Бога тство слова ря – призна к высокого ра звития ка к обще ства  в це лом, та к и ка ждого че лове ка  в отде льности. 

Особе нность слова рной ра боты в школе  состоит в том, что она  проводится в проце ссе  все й уче бно-воспита те льной 

де яте льности учите ля. Ва жно, чтобы усвое ние  новых слов проходило не  стихийно, чтобы учите ль упра влял этим 

проце ссом и та ким обра зом обле гча л бы е го для уча щихся, обе спе чива л пра вильность, полноту усвое ния слов. 

Поэтому ра боте  на д слова ре м уча щихся прида е тся в школе  большое  зна че ние . 

В ра зра ботке  вопросов ме тодики обуче ния не прове ряе мым на писа ниям исходим из сле дующе го. В основу 

формирова ния орфогра фиче ских на выков ре чи при изуче нии слов с не прове ряе мыми на писа ниями должна  быть 

положе на  а ктивна я уче бна я ра бота  уча щихся. Учите ль руководит е ю, име я ввиду сле дующие  условия, 

обе спе чива ющие  эффе ктивность этой ра боты: 

-а ктивиза ция умстве нной де яте льности уча щихся и их па мяти; 

-обуча ющий ха ра кте р уче бной де яте льности; 

-ре гулярность в ра боте  на д слова ми с ука за нными орфогра мма ми. 

Обуче ние  не прове ряе мым на писа ниям должно проводиться на  дида ктиче ском ма те риа ле , включа юще м в 

се бя на иболе е  употре бите льные  слова . Их сле дуе т отбира ть из уче бников, изуча е мых в да нном кла ссе , 

художе стве нных произве де ний, слова ре й и других источников. 

Слова  с не прове ряе мыми на писа ниями изуча ются в школе  в «слова рном порядке », т. е . уча щимся 

ре коме ндуе тся просто писа ть и за помина ть соотве тствующие  слова . 

Пе ре довой опыт учите ле й и спе циа льно прове де нные  экспе риме нты свиде те льствуют, что ра боту на д 

слова ми с не прове ряе мыми на писа ниями можно ра циона лизирова ть. Суть ра циона лиза ции в том, что в проце ссе  

обуче ния на писа ниям ука за нного типа  а ктивизируе тся мыслите льна я де яте льность и па мять уча щихся, что да е т 

зна чите льно боле е  высокую эффе ктивность, че м изуче ние  не прове ряе мых на писа ний в «слова рном порядке ». Это 

достига е тся с помощью спе циа льных прие мов обуче ния. 
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Aңдатпа 

Мақалада қазіргі қазақ прозасы романдарындағы тарихи шындық асында халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары шығармашылық көркемдік шешіммен бейнеленіп, халқымыздың 

мыңжылдықтар бойы қалыптасқан дара, ұлттық сипатын эпикалық туындының мазмұны мен пішіні арқылы 

бейнелеу арқылы ата-бабаларымыз салған ұлағат жолының мәңгілік болашаққа ұласатыны баяндалады. Қазіргі қазақ 

романдарындағы ұлттық сипаттың бейнелеуі классикалық әдеби үрдіс жалғастығының көрінісі әсіресе, XX 

ғасырдың соңғы ширегінде және XXI ғасырдың бас кезінде жазылған романдарда ұлттық сипаттың бейнеленуі 

белсенді, көрнекті орын алуымен ерекшеленетіне байыптаулар жасалды.Сұмағұл Елубайдың “Ақ боз үй” 

романындағы деректерден туындайтын қиял қосындыларының әсерлілігі, нанымдылығы айқындала отырып, 

сонымен қатар, романдағы табиғат аясындағы адам тіршілігінің шынайылығын ашу, ұлттық-этнографиялық 

дәстүрлерді уақыт шындығымен сәйкестендіру, т.б. көркемдік шешім эстетикасы ерекшеліктері күрделі сипатымен 

саралана талданған. 
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Abstract 

The article examines how modern Kazakh novels in the framework of historical reality show the traditions and customs 

of our people, formed over the centuries, it is considered how the authors find an artistic solution to depict the customs and 

customs of the people. The national character is conveyed through the content and form of the epic. The article notes that the 

experience of our ancestors, which has developed over thousands of years, should be continued in the future.The image of the 

national character is particularly evident in modern Kazakh novels, created in the last quarter of the XX century and at the 

beginning of the XXI century. The author of the article considers the features of the aesthetics of the artistic solution in S. 

Elubay's novel “Ak Boz Uy” (Lonely Yurt): from the documentary fiction is born, against the background of nature the 

realities of human life are revealed, national and ethnographic traditions are shown in comparison with the reality of time, etc. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ РОМАНЕ 

(на основе романа-трилогии С.Елубая “Одинокая юрта”) 

 

Аннотация 
В статье рассматривается, как в современных казахских романах в рамках исторической действительности 

показаны традиции и обычаи нашего народа, сформировавшиеся на протяжении веков, рассматривается,как авторы 
находят художественное решение для изображения нравов и обычаев народа. Через содержание и форму эпического 
произведения передается нацональный характер. В статье отмечается, что опыт наших предков, сложившийся на 
протяжении тысячелетий, должен найти продолжение в будущем. Изображение национального характера особенно 

ярко проявляется в современных казахских романах, созданных в последней четверти XX века и в начале XXI века. 
Автор статьи рассматривает особенности эстетики художественного решения в романе С.Елубая “Ақ боз үй»” 
(Одинокая юрта): из документальности рождается художественный вымысел, на фоне природы раскрываются 
реалии человеческой жизни, национально-этнографические традиции показываются в сопоставлении с реальностью 
времени и др. 

Ключевые слова: национальный характер, документальность, правда жизни, национальное сознание, обычаи и 

нравы 
 

Кіріспе. Қазіргі қазақ прозасының роман жанры шығармаларында тарихи шындық пен көркемдік шешім 
мәселелері қаламгердің әр түрлі ізденістері арқылы жүзеге асырылып келеді. Прозалық романдардың кең көлемді 
эпикалық түрі әлем халықтары әдебиетінде орта ғасырдан бастап кең өрістей келе, қалыптасу, даму жолдарында 
өзіндік поэтикалық сипатпен даралана айқындалды. Әлем өркениетіндегі прозалық романдар жазу шығармашылығы 

үздіксіз даму, жетілу құбылыстарымен ерекшеленеді. Қазақ әдебиеті дамуының XX ғасыр белестеріндегі 
қаламгерлердің романдары ұлттық сөз өнері шығармашылығының классикалық үлгілерімен үндестігін айқындады.  

XX ғасырдың 80-90 жылдары және XXI ғасырдың басындағы қазақ романтистикасында тарихилық пен 
психологиялық сарындықты тұтастыра жазу үрдісі өрістеді. Романдардың мазмұны мен пішінінде халық тарихының 
күрделі қайшылықты оқиғалары, жеке мінез-құлық сипаттарындағы қарама-қайшылықты психологиялық 
ерекшеліктер, т.б. сан алуан мәселелер қаламгерлердің дүниетанымы деңгейіне қарай көркемдік шешіммен 

жазылды. Академик З.Қабдоловтың теориялық қисыны аясында қазіргі қазақ романының мазмұны мен пішіні 
сипатының поэтикалық болмысын елестетеміз: 

“...эпостың бұл түрінде жазылған шығармалар шындықты жекелеген эпизодтарын суреттеумен тынбайды, 
әдеби шығармаға арқау болған адам мен қорғау тіршілігін мейлінше кең қамтып, алуан-алуан даму 
кезеңдеріментұтас жүйелеп, толассыз қимыл-қозғалыс қалпында жан-жақты жинақтайды. Адам мен қоғам өмірдің 
қандай ақиқаты болсын мұнда бүкіл тамыр-тереңімен қопарыла көрсетіледі де, оқырманның көз алдында өзгеше бір 

әлем, бүтін бір тіршілік дүние пайда болады. ...Ал дәуірлік шындықты көркем жинақтау үшін жекелеген адам 
тағдыры жеткіліксіз, әр алуан әлеуметтік топтардың қым-қиғаш күрделі қарым-қатынастары, олардың мақсат-
мүдделеріндегі бірліктер мен қарым-қарсылықтар, өмір тіршіліктеріндегі өзекті оқиғалар мен кезеңді құбылыстар 
кең қамтылып, терең тұтастандырылуға, сол арқылы жалпы қоғамдық дамудың заңдылықтары танытылуы тиіс. 
Романның көлемі үлкен, мазмқны қат-қабат,сюжеті мен композияциясы орасан күрделі болу себебі де осыған 
байланысты ” (1,368). Қазіргі қазақ романдары поэтикасын зерделеуде ұстаз-ғалымның бұл теориялық пікірінің 

айқын бағдар беретіні анық.  
Нәтижелер. Қазіргі қазақ прозасы романдарындағы тарихи шындық асында халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары шығармашылық көркемдік шешіммен бейнеленеді. Халқымыздың 
мыңжылдықтар бойы қалыптасқан дара, ұлттық сипатын эпикалық туындының мазмұны мен пішіні арқылы 
бейнелеу арқылы ата-бабаларымыз салған ұлағат жолының мәңгілік болашаққа ұласатыны ақиқат.  

Көркем шағырмалардағы ұлттық сипат арқылы халықтардың әрқайсысыларына тән дербес ерекшеліктер 

саралана танылады. Қаламгерлер туындылардың мазмұны мен пішінінде белгілі бір халықтың тарихи санасын, 
дүниетанымын, әдет-ғұрыптарын, тілін, салт-дәстүрлерін және т.б. ұлттық-этнографиялық сипатты құрайтын 
ерекшеліктерін көркемік шешіммен қамтиды. Әдебиеттану ғылымының бағалау тұжырымы да қазіргі қазақ 
романдарындағы ұлттық сипат болмысын қарастыруға бағдарлайды: 

“Ұлттық характер – әдеби шығармадағы кейіпкердің ұлттық сипаты мен ерекшеленген мінез-бітімі, оның 
белгілі бір халықтың өкілі екендігін танытатын психологиялық және ойлау, сөйлеу өзгешелігі. Ұлттық характер - 

тарихи категория. Ол қоғамдық, рухани экономикалық және саяси жағдайларға сәйкес қалыптасады. Дүниені ұлттық 
түсінікпен қабылдау жолы қай адамға болсын тән қасиет. Өмірде, әдебиетте адам бейнесінен бұл қасиет толық 
көрініп отырады. Әр халықтың өз эпикалық туындыларын олардың талай замандардан ұлт болып қалыптасуынан 
бөліп қарауға болмайды” (6,241). 
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Фольклор мен әдебиет мұраларының барлығында да ұлттық сипат басты ерекшелік болып саналады. Бұл – әлем 
халықтары сөз өнеріндегі басты ерекшеліктердің негізгісі. Қазақ әдебиеті тарихының барлық кезеңдердегі 
мұралардағы ұлттық сипат арқылы халқымыздың замандар бойы жүріп келе жатқан жолындағы діл тағылымы 
айқындалады.  

Әсіресе, қазақ романтистикасының көркемдік-дәстүрлік негіздері болып саналатын батырлық, ғашықтық 
эпостық және тарихи дастандардағы ұлттық сипат халық дүниетанымының эстетикалық шынайылығын дәлелдеді.  

Қазақтың классикалық жазба әдебиетіндегі Хакім Абайдың “Татьяна-Онегин” (1887-1889), Міржақып 
Дулатовтың “Бақытсыз Жамал” (1910), Спандияр көбеевтің “Қалың мал” (1933), Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
“Қамар сұлу”, “Кім жазықты?”, Жүсіпбек Аймауытовтың “Ақбілек»”, “Қартқожа”, Сәбит Мұқановтың “Ботакөз” 
және т.б. қаламгерледің романдарында бұл ерекшелік айрықша байқалады. Жазушылардың өздеріне тән ұлттық діл 

дүниетанымы әрине, көркем шығармаларындағы мазмұн мен пішін поэтикасы заңдылығымен қамтылғандығын 
көреміз.  

Талқылау. Қазіргі қазақ романдарындағы ұлттық сипаттың бейнелеуі классикалық әдеби үрдіс 
жалғастығының көрінісі. Әсіресе, XX ғасырдың соңғы ширегінде және XXI ғасырдың бас кезінде жазылған 
романдарда ұлттық сипаттың бейнеленуі белсенді, көрнекті орын алуымен ерекшеленеді. І.Есенберлиннің 
“Мұхиттан өткен қайық”, Б. Тілегеновтың “1986 жыл”, “Тұйық өмірдің құпиясы”, Р.Тоқтаровтың “Абайдың 

жұмбағы”, М.Шахановтың “Желтоқсан эпопеясы”, Т.Ахметжанның “Ақиқат жолы”, С.Елубайдың “Ақ боз үй”, 
Д.Досжановтың “Ақ орда”, “Алаң”, С.Досановтың “Ұйық”,“ Қылбұрау”, Ғ.Құлахметтің “Үйірі жоқ көкжал” және т.б. 
романдарда өмірлік жіне тарихи шындық сабақтастығын негізге ала ұлттық сипатты бейнелейтін көркемдік шешім 
ерекшеліктері әдеби үрдістің халықтық тұғырнамасын нығайта түсті.  

Профессор Т.Сыдықов тарихи тақырыптағы қазақ романдарындағы ұлттық сипатқа байланысты ғылыми 
байыптайды: 

“Қазақ тарихи романдарынан ұлттық салт-сана, әдет-ғұрыптың небір тұрлаулыларын кездестіреміз. Қазақтың 
салт-сана, әдет-ғұрпы – атадан балаға қалған асыл мұрасы, бүгінгі соның жетілген формасы. Олардан бүгінгі ұрпақ 
өткен дәуірлердің қоғамдық құрылысын, тұрмыстық-моральдық нормаларын, экзотика, этнографиясын танып-
білуге, үйренуге мүмкіндік табады ” (3,164).  

С.Елубайдың “Ақ боз үй” роман-трилогиясында қазақтың ұлттық-этнографиялық діл болмысының ата-бабалық 
дәстүрлі мәдениет ерекшеліктері мол қамтылған. Роман-трилогияның басталуынан аяқталуына дейінгі идеялық-

композициялық желіде қазақтың көшпелі тұрмысындағы өмірлік шындық көріністері табиғи шынайылығымен 
берілген. Алғашқы кітабының “Ақ боз үй ”аталуы да трилогияның ортақ атауы болған. Романның басталуындағы 
пейзаждық суреттеу мен этнографиялық бейнелеу тұтастығы эпикалық күрделі шығарма композициясының 
идеялық, поэтикалық мегзеулі мағыналық бағдарын да айқындайтындай әсер береді.  

“Елсіз жым-жырт бос жатқан құла түз. Көз байланып, қараңғы үйіріле бастаған. Қадау-қадау қалқиған сирек 
бұталар. Ымырт көрпесін үстіне тартып, жай созылған кең сахара бейбіт ұйқыға бой ұсынған шақ. Төңіректі қоршап, 

қоймалжың ұйыған осынау тыныштықты сәл дір еткізе елеңдетіп, әлден уақытта әрегірек қалтарыстан сыңғыр етіп 
тұншығып қоңырау үні естілді. Түн ішінен құмығып талып жетті. Көп ұзамай қоңырау ашық сыңғырлап, жақындай 
берді. Түйелері шұбап тізіліп, түн ішінде келе жатқан керуен шалынды. Ауыр жүк тиелген атан, нарлар. Үнсіз 
жолаушылар. Түйе мойындарындағы жез қоңыраулар жүріске бір ырғақпен тербетіліп сыңғыр қағады. Шертпе 
күйдей жаяу қоңыр әуен таратады. Тыныш кештің шырқын бұзбай осынау бейуақ сәттің тылсым кейпіне әдемі 
үйлесіп жарасатындай.  

Керуен көп ұзамай жолдан шықты. Құмсақ шағылға іркілді. Түйелерін шағын алаңға айналдыра шөгеріп, ортаға 
қапшық, қоржын жүктерін түсірді” (4).  

Романның “Құдық басында” тақырыбымен басталған осы алғашқы бөліктің жоғарғы жағында орналасқан 
эпиграфтың “...Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді» “Елім-ай”) жолдары да 
шығарманың қазақ тағдырының тарихи-поэтикалық баламалаумен романға желі болғанын аңғартады. Бұл – 
мыңжылдықтар бойы кең байтақ Тұран кеңістігін, Алаш жұрты мекендеген атақоныстар бойынша дамылсыз көшкен 

қазақ ұрпақтарының тарихи тағдырының поэтикалық баламалы көрінісі.   
XX ғасырдың алғашқы ширегінің аяғына таман қазақ халқын осыгдай үдере көшу, ауу, босу дүрбелеңіне 

ұшыратқан Ресейдегі Ақпан, Қазан төңкерістерінің, ақ пен қызыл болып майдандасқан азамат соғысының, мал-
мүлкін тәркілеудің зобалаңдарынан әбден қажыған, сүргінге ұшыраған қазақ халқының сергелдең жағдайы осындай 
үздіксіз жосыған көш керуендердің қозғалыстары жағдайында бейнеленген.  

 Қазақ көші – халқымыздың ұлттық-этнографиялықболмысының ата-бабалардан сақталған ғажайып үлгісі. 

Бірыңғай көшпелі ауылдар жылдың барлық мезгілдерінде де көшіп жүрген. Ал, жартылай отырықшы, жартылай 
көшпелі тұрмыс жағдайында қысқы қоныстармен жазғы жайлаулар арасындағы көшу керуендерінің де тұрмыстық-
әлеуметтік мәні маңызды болған. Қазақ көшінің сән-салтанаты фольклор мұараларында (“Қыз Жібектегі ”Сырлыбай 
хан елінің көш-керуені, т.б.) да, классикалық жазба әдебиет шығармаларында (“Абай жолы” роман эпопеясында), 
т.б. да ұлттық-этнографиялық сипатымен бейнеленуімен келеді. 

Энциклопедиялық анықтама бойынша: “Киіз үй, қазан-ошақ және басқа да қажетті үй мүліктерін артқан 

шұбатылған көлік тізбегін көш деп атайды. Оны қысқы, жазғы жайылымдарды жүйелі пайдалану үшін көшбасшы 
ұйымдастырып басқарған. Көш көліктері алдын-ала дайындалған. Науқанды жыл мезгілдеріне орай оны: көктеуге 
көшу, күзеуге көшу, қыстауға көші деп атайды... Көштен қазақ халқының аспан әлемі туралы түсініктері мен 
байырғы қазақ күнтізбесі негізінде бағыт-бағдар анықталып отырған.  
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...Қазақ көштері көптеген рәміздік мәні бар ырым-жоралғыларымен бұлжымай сақталатын тәртібімен, 
тәрбиелік-ғибраттық маңызды салт-дәстүрлерімен өзара біте қайнасқан” ( 5,720). 

“Ақ боз үй” романының композициялық желісінде шығарманың басындағы ауылдың үдере көшуінің одан 
кейінгі де бірнеше эпизодтары суреттелген. Роман композициясындағы бейнеленген ауыл көшулерінің барлығы да 

заман зобалаңының салдары тұрғысында көрсетілген. Роман тақырыбы етіп алынған “Ақ боз үй” тіркесінің де 
поэтикалық астарлы мағынасы – киіз үйлі қазақ ауылдарының көркем шындықпен жинақталған ортақ атауы. Ақ боз 
үй – қазақ халқы ұғымының көркем жинақталған поэтикалық атауы. 

Романның басталуындағы қазақ ауылының үдере көшуі қат-қабат, қарбалас, аласапыран оқиғалар арқылы одан 
әрі шиеленісе өрби түседі. Ұлттық-этнографиялық сипаттың арқауы болған тарих керуеніндегі қазақ көштері арқылы 
зар заман қасіреттеріне ұшыраған халық күйзелісін етестетеміз. Мысалы, роман тарауларындағы кеңес заманы 

ылаңына ұшыраған қазақ тағдыры ауылдардың көшіп-қонған беймаза күй кешкен оқиғаларымен дамытылып 
баяндалған, реалистік шыншылдықпен бейнеленген. Мысалы: 

“Өкімет адамдарының» қарасы үзілісімен ауыл опай-топай үйлерін жығуға кірісті. Бала жылап, ит үріп, түйе 
бақырып, азан-қазан болып жатыр. ...Шай қайнатым уақыт ішінде дауылмен араласып дүрліккен ауыл жүктерін 
түйелерге артып та тастады. 

Бұлыш қара арғымағын текіректетіп жолға түсті. Соңынан тізіліп салқар көш қозғалды. Көзді буған қым-қиғаш 

шаңыт әлі ұлып тұр. Көп сексеуілді, аракідік жайдақ құмсақ адырмен күнбатысты оң шекеге ала отырып, кіші бесін 
шамасында бір ескі молаға тұмсық тіреді... 

...Кіндік қаны тамған жеті-ата жұртпен осылай жаназаға жиналғандай жылап-сықтап қоштасты. 
Батар күнді бағытқа алып көш тағы салдыртып кетті” (4,528) идеялық желісіндетұтас ауыл адамдары да, кейде 

жеке отбасылар да қазақ көші ұғымы аясында бағаланады. Замананың зобалаңдарынан зар илеген тұтас бір 
халықтың тағдыры, әрине, жеке отбасыларының тұрмыстық-әлеуметтік жағдайы арқылы да поэтикалық балама 

тұрғысында алынады. 
Кеңес үкіметінің құрсауына түскісі келмей үдере көшкен қазақ ауылдарын жазалаушылар қарулы жасақпен 

бөгейді, қарсыласқаны үшін пулеметпен қырады. Осындай қанды оқиғадан кейінгі ауыл көшінің бейнеленуі де қазақ 
тағдырының құм арасынан шұбатылып дәл елестетеді. 

“Ойпаңның батыс тұсынан құм арасынан шұбатылып көш шықты. Алқа-салқа көш. Жылап-сықтаған қатын-
қалаш дауысы. Көшпен қабаттасып жапырлап жаяулар,оған іле-шала топырлаған аттылар. Жүк артқан түйелер, 

айдаған мал, ойпаңға нөпірлеп шаңытып құлады. 
Күн ысуы қайтты-ау деген шамада көш жолға шықты. Кешегі келген іздерімен кейін елге бет түзеді. Көштің 

дені әйел, бала-шаға, кемпір-сампыр. ...Мана, көш қаша бытырап құмға кіргенде бір жалғыз үйлі көш жылға-
жылғаны қуалап бөлек кеткен. Бұл көш Балқияныкі еді” (4,528).  

Қазақ ауылдарының үдере көшіп көрші мемлекеттерге қарай қашқаны – өмірлік шындық. Ал, тарихи шындық 
поэтикасы бойынша сол оқиғалар арнасындағы халық рухының бостандықты аңсаған ата-бабалық көзқарас 

сарындары айқындалады. Ал, жалпы адамзаттың гуманизм парасаты тұрғысынан алғанда адамдардың 
мыңжылдықтар бойы қалыптасқан ұлттық этнографиялық дәстүрлеріне, дүниетанымына көлденең жат 
ықпалдардың, зобалаңдарының да жөнсіздігін сезінеміз.Адамдардың туған топырағындағы, ата-жұртындағы өзіндік 
өмір салтына көлденең киліккен ықпалдарға бағынғысы келмей, сол жамандықтардан көшіп қашып құтылғысы 
келіп талпынулары да табиғи заңдылық қатарында танылады. Жазалаушылардың қаша көшкен ауылды бөгеген 
қырғынынан сытылып шыққан жалғыз үйдің де тағдыры қазақ тарихындағы өмір шындығына сай бейнеленген: 

“Жалғыз көш құм ішін көп шарлады. Алғаш арттан қуғын-сүргін бола ма деп беталды қашты. Қуғын-сүргін 
болмады. Содан бағытын шығысқа таман өзгертіп күн-түн демей үдере тартты. Жал-жал құмдар таусылмады. Екі 
күн жүріп үшінші күн дегенде құм арасында бір жасыл жантақты шырмауықты шұқырға кезікті. Көш кідірді. 
Жүктерін түсіріп, екі түйе, бір ботаны, тұсап жантаққа жіберді. Екі көлік аттың да ер-тұрмандарын сыпырды. 
Көштегі адам саны да екеу еді. Бір еркек, бір әйел” (4,529). 

Қазіргі қазақ романдарындағы халық тарихындағы қайғылы, қасіретті кезеңдеріндегі ұлттық-этнографиялық 

дәстүрлерді де уақыт шындығы оқиғаларымен сабақтастыра өреді. Қазақтың кең-байтақ даласының, тез жиналып, 
жылдам көше жөнелетін киіз үйлі тұрмысының бостандығын бала-шаға, төрт-түлігі амандығын ойлап басқа 
өлкелерге, бейтаныс мекендерге үдере көшіп тартып кететін ата-бабалық көңіл күй психологиясы.т.б. бәрі де 
ұлтымыздың сақталуына себеп болғандай әсер береді. Қаншама жат ықпалдар, басқыншылықтар, отарлау 
озбырлықтары дендеп кіріп, жалпақ қазақ даласын албастыдай басса да, ішкі діл рухының сақталуында ұлттық салт-
дәстүріміздің үздіксіз жалғаса сақталуынан екендігін романдар поэтикасы жүйесінен аңғарамыз. 

“Ақ боз үй” роман-трилогиясынының композициясында қазақ тұрмысындағы салт - дәстүрлер сюжеттік 
желілердегі оқиғаларда бейнеленген. Қайны мен жеңешесінің ойыны (Ждақай мен Балқия), оқымысты жыраудың 
толғау-термелері мен дастандары (Лабақ ахун өнері), тұрмыс қыспағы салдарынан өзара тең емес адамдары атастыру 
(Хансұлу мен Қозыбағар), қыз ұзату тойына әзірлік, той мерекесі кезіндегі “Той тарқар”, “Қыз қашар”, “Жар-жар”, 
“Қызды жөнелту”, “Сыңсу”, “Жаулық салу”, “Беташар”, “Неке қию” рәсімдері, көшіп жеткендегі жазғы жаулау 
көріністері, құрбан айты кезеңдеріндегі қазақ дастарханының, киіз үйінің салтанаты, қонаққа төсек салатын қазақ 

рәсімі және сол сәттегі қонақтың сыртқа шығатыны, қазақ қонағының түнде сол үйдегі қызға, не әйеліне көңіл 
білдіретіні (Бұқарбайдың Нарқызға көңіл білдіргені), қыз алып қашу (Шегенің Хансұлуды алып қашқаны) және т.б. 
қазақтың тұрмыс-салтындағы, көшпелі қарым-қатынастар жүйесіндегі ғасырлар юойы жалғасып келе жатқан 
әдеттер, дағдылар, оқиғалар желісінде үйлестіріле бейнеленген.  
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Қорытынды. Қорыта айтқанда, қазіргі қазақ прозасы романдарындағы тарихи шындық аясында халқымыздың 

ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары шығармашылық көркемдік шешіммен бейнеленеді. 

Халқымыздың мыңжылдықтар бойы қалыптасқан дара, ұлттық сипатын эпикалық туындының мазмұны мен пішіні 

арқылы бейнелеу арқылы ата-бабаларымыз салған ұлағат жолының мәңгілік болашаққа ұласатыны ақиқат. 

Көркем шығармалардағы ұлттық сипат арқылы халықтардың әрқайсысыларына тән дербес ерекшеліктер 

саралана танылады. Қаламгерлер туындылардың мазмұны мен пішінінде белгілі бір халыктың тарихи санасын, 

дүниетанымын, әдет-ғұрыптарын, тілін, салт-дәстүрлерін және т.б. ұлттық-этнографиялық сипатты құрайтын 

ерекшеліктерін көркемдік шешіммен қамтиды. Әдебиеттану ғылымының бағалау тұжырымы да қазіргі қазақ 

романдарындағы ұлттық сипат болмысын қарастыруға бағдарлайды: “Ұлттық характер–әдеби шығармадағы 

кейіпкердің ұлттық сипаты мен ерекшеленген мінез-бітімі, оның белгілі бір халықтың өкілі екендігін танытатын 

психологиялық және ойлау, сөйлеу өзгешелігі.Ұлттық характер тарихи категория.Ол қоғамдық, рухани 

экономикалық және саясижағдайларға сәйкес қалыптасады. Дүниені ұлттық түсінікпен қабылдау жолы қай адамға 

болсын тән қасиет. Өмірде, әдебиетте адам бейнесінен бұл қасиет толық көрініп отырады. Әр халыктың өз эпикалық 

туындыларын олардың талай замандардан ұлт болып қалыптасуынан бөліп қарауға болмайды” (6, 240). 

Фольклор мен әдебиет мұраларының барлығында да ұлттық сипат басты ерекшелік болып саналады. Бұл – әлем 

халықтары сөз өнеріндегі басты ерекшеліктердің негізгісі. Қазақ әдебиеті тарихының барлық кезеңдердегі 

мұралардағы ұлттық сипат арқылы халқымыздың замандар бойы жүріп келе жатқан жолындағы діл тағылымы 

айқындалады. 

Қазақ тарихының әр түрлі кезеңдеріндегі тұрмыстық-әлеуметтік өмір шындығының нақты көрсеткіштері – 

халық тілі қолданыстары. Қазіргі қазақ романдарында жазушылар халық тілінің кезеңдеріндегі басым 

қолданылғандарын авторлық эпикалық баяндаулары мен бейнелеулерде, кейіпкердің монологтары мен 

диалогтарында поэтикалық үйлесіммен қолданады. С.Елубайдың «Ақ боз үй» роман-трилогиясында да шығарманың 

ұлттық-этнографиялық сипатын даралай түсетін лексикалық мағыналары көркемдік-эстетикалық қызмет атқарған 

байырғы сөздер мол қолданылған. Қазіргі қазақ романдарының ұлттық-этнографиялық сипаты сөз өнері 

туындыларындағы поэтикалық ерекшеліктердің танымдық тағылымын тереңдете түсуде. Ұрпақтарды қазақы ұлттық 

рух қуатымен тәрбиелеуде мұндай көркем туындылардың маңызы мәңгілікке жалғасады. 
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Д.МҰШТАНОВАНЫҢ «АҢЫЗ БОЛҒАН АБЫСЫНДАР» ХИКАЯТЫНЫҢ  

ЭТНОТАҒЛЫМДЫҚ СИПАТЫ  

 

Аңдатпа 

Мақалада әдеби өлкетану мәселесі, оның зерттелуі, қазіргі әдеби процеспен байланысты қарастылады. Қазіргі 

қазақ әдебиетінің бір саласы әдеби өлкетанудың дамуы, оның әдеби процестегі орны, көркемдік құндылығы, дамуы 

талданады. Батыс өңіріндегі қазіргі прозаның даму бағытын Дариға Мұштанованың «Аңыз болған абысындар» 

хикаяты негізінде саралайды. Хикаяттағы өткен тарихи оқиғалар, батыс өңіріндегі полигон зардаптары, ашаршылық, 

соғыс жылдары, т.б. қазақ тарихындағы ауыр кезеңдерді абынсындар тағдырына ортақтастырып суреттелген көркем 

шындық талданған. Ауылдағы тіршілік, ел-жер қамы, еңбекке араласып, тұрмыс-салт, әдет-ғұрыпты сақтаған 

абысындар өмірін арқау еткен хикаяттың этнотағлымдық сипаты ашылады. Деректі материалдарға сүйеніп жазылған 

хикаяттағы образдарың көркемдік, протативтік негіздері талданған.  

Түйін сөздер: қазіргі қазақ прозасы, әдеби өлкетану, деректі хикаят, батыс өңіріндегі тарихи оқиғалар, 

этнотағлым, әйел-ана образы  
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ETHNOGRAPHIC NATURE OF THE STORY OF D. MUSHTANOVA «АҢЫЗ БОЛҒАН АБЫСЫНДАР» 

(“LEGEND OF THE DAUGHTERS-IN-LAW”) 

 

Аbstract 

The article deals with the problem of literary local lore, its study in relation to the modern literary process. The article 

analyzes the development and artistic value of literary local lore as a branch of modern Kazakh literature, its place in the 

literary process. The direction of development of modern prose in the Western region is considered on the basis of the story of 

Dariga Mushtanova "Anyz bolgan abysyndar". In the story, historical events of the past, the problem of the consequences of 

the landfill in the Western region, famine, war years and other realities are closely intertwined with the fate of women of the 

same kind, and artistic truth is conveyed. Ethnoveterinary reveals the character of the work, narrating the life of daughters-in-

law of one family faithful to the traditions and customs of their ancestors, accustomed to toil and home care difficult in rural 

life. Based on documentary materials, the author analyzes the artistic and prototypical foundations of images in the story. 

Keywords: modern Kazakh prose, literary local history, documentary story, historical events of the Western region, 

ethnic education, image of a mother woman 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  ХАРАКТЕР  ПОВЕСТИ  Д.МУШТАНОВОЙ  "АҢЫЗ  БОЛҒАН  АБЫСЫНДАР" 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема литературного краеведения, его изучение во взаимосвязи с современным 

литературным процессом. Анализируется развитие, художественная ценность литературного краеведения как 

отрасли современной казахской литературы, его место в литературном процессе. Направление развития современной 

прозы в западном регионе рассматривается на основе повести Дариги Муштановой "Аңыз болған абысындар". В 

повести исторические события прошлого, проблема последствий полигона в западном регионе, голод, военные годы 

и другие реалии тесно переплетаются с судьбой женщин одного рода, передается художественная истина. 

Раскрывается этновоспитательный характер произведения, повествующего о жизни невесток одной семьи, 

сохранивших верность традициям и обычаям предков, привыкших к труду и бытовым заботам нелегкой сельской 

жизни. На основе документальных материалов проанализированы художественные, прототипные основы образов в 

повести.  

Ключевые слова: современная казахская проза, литературное краеведение, документальная повесть, 

исторические события западного региона, этновоспитание, образ женщины-матери 

 

Кіріспе. Әдеби өлке материалдарын саралау қазіргі әдеби процестегі өлкелік әдебиеттің даму бағыт-бағдарын 

анықтауға толық мүмкіндік туғызады. Әдеби өлке шығармаларын тек сол өлкенің тумасы ретінде ғана емес, шынайы 

талант, шығармашылық иесі ретінде бағалағанда ғана ғылым ақиқатына адалдық болары хақ. Бұл туралы ғалым 

З.Бейсенғали: «Әдебиетті көрнекті қаламгер таба алмай жүрген көркемдік-идеялық, түрлік (формалық)-стильдік 

жаңалықтарды талантты жастардың, болмаса белгісіздеу қаламгерлердің өз шығармашылығында қолдануы әбден 

мүмкін. Бұл жаңалықты саналы түрде, әдейі қолданбаса да шығарма мәтіні ішінде кездесетін мұндай 

қолданыстардың орны бөлек. Тіпті оған автордың мән бермеуі де мүмкін.  Белгілі бір өңір, аймаққа байланысты мәні 

бар көркемдігі ойдағыдай, шығармашылық ізденістері мол авторлардың шығармаларын жергілікті жерлерде оқытуға 

болады. Тек мынадай жайларды ескеру керек. Олардың шығармалары мен шығармашылығы әдеби процесс аясында 

қарастырылып, соған қосар үлесі мен саналы ізденістері анықталуы қажет. Әйтеуір осы өлкенің перзенті ғой деген 

тәрізді жасанды ұстанымнан аулақ болған жөн. Олай болған жағдайда әдебиет тарихын оқыту да әдеби процесс 

заңдылығын ұғу да қиындайды»[1,132-133], - дейді.  

Сондықтан бүгінгі әдеби өлкетанудағы Батыс өңіріндегі прозаның даму бағдары турасында «оқырмандар 

талғамына жауап бере ме», «бүгінгі әдеби даму процесінде қандай үлес салмағы бар», «көтерген тақырыптарының 

өзектілігі неде», «жалпы даму тенденциясы қандай бағытта» деген сан түрлі сауалдардың төңірегінде талдаудың 

маңызы зор.  
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Әдістеме. Мақаланың зерттеу материалы ретінде әдеби өлкетану, оның ішінде Дариға Мұштанованың «Аңыз 

болған абысындар» хикаяты алынды. Мақалада әдеби туындыны тарихи көзқарас тұрғысынан талдау, типологиялық 

талдау, образдық талдау т.б. әдістері қолданылды.  

Нәтижелер. Міне, осы тұрғыдан келсек, "Ерен еңбегі үшін" медалінің, "Ы. Алтынсарин", "Тәуелсіздікке 10 

жыл", "Тәуелсіздікке 25 жыл" белгілерінің иегері, ҚР Ағарту ісінің Құрметті қызметкері, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ұстаз, ақын, журналист Мұштанова Дариға Ғазезқызы алғашқыда шығармашылығы негізінен 

айтыскерлігімен танылды. 

Дариға Ғазезқызы - 1954 жылы 13 наурызда Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында дүниеге келген. 

Жалпақтал (қазіргі Казталов) ауданының Көктерек селолық округінің Киров ауылындағы Саралжын сегіз жылдық 

мектебінде білім алып бастап, Көктерек орта мектебін бітірген. Орал мемлекеттік педагогикалық институтының 

филология факультетінің түлегі. Жалпақтал аудандық "Коммунист", облыстық "Орал өңірі" газеттерінде, Жалпақтал 

аудандық партия комитетінде нұсқаушы, Халық депутаттары аудандық атқару комитеті төрағасының орынбасары, 

Жалпақтал аудандық "Қазақ тілі" қоғамының төрайымы болып қызмет атқарды. Жалпақтал, Теректі аудандық 

кеңестерінің, Батыс Қазақстан облыстық кеңесінің депутаты болып сайланды. Республикадағы маңдайалды білім 

ошақтарының бірі – «Үміт» облыстық лингвистикалық гимназиясының негізін қалап, ұзақ жыл басқарды. 

17 жасынан бастап айтысқа қатысты. Алматыда өткен Республикалық алғашқы Наурыз айтысында бірінші 

орынды жеңіп алды. Айтыс өнерінің дамуына зор үлес қосып, ана тіліміздің мәселелеріне белсене араласып 

отырады. Есімі Батыс Қазақстан энциклопедиясына жазылып, еңбектері ҚР ұлттық мұражайының алтын қорында 

сақтаулы. Өлең-жырлары " Жайықтың мөлдір сырлары" ("Поющие берега Урала") Ақжайық ақын қыз-келіншектер 

поэзиясы жинағына, Жұбан Молдағалиевтың анықтамалығына енген. "Адамның жаны бір жұмбақ", " Өмір-арна", " 

Қос қанат"(Жылама, жырла , Жайығым") жыр жинақтарының, проза жанрында "Аңыз болған абысындар", "Әз 

ғұмыр" кітаптарының және ұстаздық іс-тәжірибесінен құрастырған "Үміт жетелеген бес жыл", " Үміт" атты бір ел 

бар" еңбектерінің авторы. 

Дариға Мұштанова оқырман қауымға негізгі тұғыры айтыскерлігі, «Адамның жаны – бір жұмбақ», «Өмір-

арна», «Қос қанат» жыр жинақтары арқылы ақындығымен танылса да, кейінгі жылдары проза саласында да біршама 

өнімді еңбек етіп, небір тұщымды дүниелерді оқырмандарына ұсынып үлгерді. Оның проза саласында алғашқы 

туындысы «Аңыз болған абысындар» (2018) хикаяты деуге болады.  

Деректі хикаят тақырыбы қазақтың дархан даласындай мейірімге толы, бір-бірімен бауырмалдық көрсете 

білген, «ананың әлдиі» мен «аналық махаббаттың үлгісін» көрсеткен үш ана, үш аяулы жар, үш аңыз кейіпкерлердің 

өнегелі тағдырына арналады. Оның жеткізуші келіні Ырысты да, ауыл адамдарының ол адамдар туралы ойлары 

жазушыға ерекше шабыт бергені байқалады.  

Талқылау.Автор хикаятын қысқа-қысқа оқиғалық баяндауға құрған. Түс көріп оянған Сақыпжамалдың көз 

алдынан сонау құм шағылда қалған жастығына лирикалық шегіністермен оралады. Келін болып түскен алғашқы 

бақытты күндер, алдағы қиын-қыстау уақыт алдындағы мамыражай шуақты күндер суреті көз алдымыздан өтеді.  

Ал, ата-анасы бай-құлақ деген желеумен қудалауға түсіп, кәмпескеге ілігіп, тірі жетім атанған Ділдә бейбақтың 

жетімдік жоқшылық көріп, әбден арып-ашқан өмір жолын тебіренбей оқу мүмкін емес. Тағдырдың айдауымен бір 

әулеттің шаңырағында бастары қосылған абысындар ғұмыр бойы өмірдің қуанышты және қайғылы сәттерді бірге 

өткізеді. Қаламгер өмірдің қуанышты, бақытты сәттерден бөлек, дөңгеленген дүние, өткінші өмірдің жалғандығын 

негізгі кейіпкерлердің өмірлері арқылы түсіндіре білген. Қазақ қыздарының дәстүрден аттамай, ар-ибамен, әдет-

ғұрыпты сақтап, өз тағдырын құрбандыққа шалуы өмірде кездесетін жайт. Бұл Сақыпжамалдың әке ұйғарымымен 

ұзатылуынан көрініс береді. Ал, Ділдәнің туған жерден, кіндік қаны тамған топырақтан жырақ кетпей, ата-анасынан 

саналы түрде тығылып қалуы, әке жүрегімен іштей үндесіп, тілдесуі, әрине әдеби көркем шарттылық, дегенмен әке 

тәрбиесі, құрбандық тағдыр, алмағайып заманда ата-анадан бала, туыс-туғандардың еріксіз ажыраған 

тағдырларының ақиқат шындығын бейнелеуі деуге болады.  

Жазушы келін болып түскен үш абысынның жас күндерінен бастап, ақ жаулықты ана, әже болып, бір-біріне 

сүйеу болған «ел анасына» айналған саналы ғұмырын күйбең тірліктің, ауыр тауқыметтің сан түрлі жолында сыннан 

өткен әйел-ана образынан төзімділік, ақыл-парасат, қажетті жерінде атан түйені аударар қайраткерлік қазақ 

әйелдерінің еншісіне тиген құндылық екенін өмір тәжірибесі арқылы көркем суреттейді. Жазушы хикаяты осы үш 

образдың өткен өмір белестерін паралельді суреттей отырып, үш оқиғалық негізді бір арнаға тоғыстырады.  

Алақандай ауыл Қараоба елді-мекенінде өмір сүріп, ортасына ауыл-аймаққа сыйлы болған Сақыпжамал, 

Сақып, Ділдә аналарымыздың мағыналы ғүмыры хикаяттың негізгі арқауы болса, шығарманың авторлық 

дүниетанымында сонау сұрапыл ашаршылық, ұлы отан соғысындағы қиын-қыстау кезеңдер, полигон алаңына 

айналған туған топырақтан зорлықпен көшірілсе де, бірін-біріне сүйеу болған, аналық махаббат, дүниеге жылу беріп 

тұрған мейірім, ұлы жүректердің тағдырынан әйел-ана образдарының тағылымды жолы, қазақтың игі дәстүрі, 

абысындар өміріндегі өнегесі ереше шабытпен жазылады.  

Ашаршылық, шешек ауыруынан бес бірдей баласынан айырылған Сақып, жастық жалындарын соғыс жалмаған 

жесірлік тағдыр, ең азаптысы туған жерден еріксіз айырылған қазақтың зұлмат жылдардағы ел болып қалуында, 

ерлермен бірге батырға бергісіз, қайратты, ақылды аналардың болғанын деректі хикаятты оқи отырып, көз 

жеткіземіз. Лирикалық шегіністер және авторлық дәстүрлі баяндауларға құрылған хикаяттың көркемдік желісі, 

оқиға құруы, образдардың ішкі-сыртқы көркемдік табиғатын ашуда автордың қаламы жүйрік, эпикалық жанрда да 

еркін қалам тербейтін қарымын көрсетеді.  
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Хикаяттағы басты тұлғалар – Сақыпжамал, Сақып, Ділдә тағдыр тауқыметін тартып, қаншама қиын-қыстау, 

ашаршылық, соғыс жылдарындағы жоқшылық, өлім-жітімді бастан кешірсе де, ұлттық құндылықтағы сыйластық 

құрмет, ағайын-туыс бауырмалдық, ата-баба дәстүрін сақтау сынды адами құндылықтардан аттамай, болашаққа 

деген сенім, алдағы күндерге деген үміттерін үзбейді. Өмірдегі кездескен барша қиындықтарды жеңіп, ақтық демі 

таусылғанша, үш ана, үш алып жүректі мейірбан жандардың бірге ғұмыр сүруі, «абысын тату болса, ас көп» деген 

дәстүрдің негізіне қылау түсірмей сыйласып өтуі бүінгі ұрпақ үшін аңыз болмағанда, не болады? 

«Аңыз болған абысындар» хикаяты сонау аштық жылдарындағы, соғыс жылдарындағы ауыл өмірін, сол 

ауылда қалған әйел-аналар образына қойылған ескерткіш деуге болады. Бұл туынды өмірден алынған деректі 

туынды болуымен қатар, автордың ана образасын ерекше суреттеудегі махаббатпен жазылған ерекше эпикалық 

туынды. Бұған дейін әдебиетте ақындық қуатымен танылған Дариға Мұштанованың эпикалық жанрда да еркін 

көсіле жазуында өзіндік ерекшеліктері анық байқалады. Автор үш ана обрзасын сол өткен қоғамның тыныс 

тіршілігімен, кезең суерттерін шынайы сүйіспеншілігімен, интуциямен сезіне білген. Әсіресе, соғыстан кейінгі 

жылдардағы Нарын құмындағы полигонға айналған Капустинярдың тарихының астарындағы талай жандардың 

еріксіз тағдыры да жан-жақты ашылады.  

«Ел іші томаға – тұйық. Әрқайсысы өздерімен өздері, бастары қатып, әрі-сәрі болып жүрген бір адам. Құм 

адамына тән бауырмал мінез, атамекенге кіндігінен байланған қасиетті сезім бәрін қинап жүрген сияқты. Бір-бірінен 

ажырау, кіндік қаны тамған туған жерден ажырау, ата-бабасы, тума-туысы жатқан қасиетті қорымдарды қалдырып 

кету кімге оңай соғады дейсің. Сақыпжамал, Ділдә, Айсаның да жетісіп жүргендері шамалы. Бірақ ана екеуі қашанғы 

сабырлықтарынан танбай, үн-түнсіз малдың қамымен жүрген болып, дала кезіп кетеді көбіне. Солардың ыңғайына 

бағып «Не көрсем де осылармен бірге көремін ғой» деп, Ділдә да іштен тынған. Әйтеуір амандық болса болғаны да. 

Не көрмеген, не көнбеген жұмыр бас...»[2,89]. Міне, автордың уақыт пен кеңістік тұрғысындағы тұжырымдарынан 

сол кезеңдегі алақандай ауыл тек мекен шақ қана емес, қазақ үшін ұлтарақтай жердің соншама қасиетті, тіпті құмына 

дейін қасиетті, адамның мінез-құлқының туған табиғатпен біте қайнасып жатады деген өмірлік ұстанымы мен 

дүниетанымдық көзқарастары, авторлық болмыс айқын аңғарылады. Автордың өзі де ел анасы деңгейінде үш ана 

тағдырына қабырғасы қайыса ортақтасып кеткендей әсерде қалдырады. Бұл жерден автордың көркем мәтіндегі 

шығармашылық тұлғасы да айқын аңғарылады. Жалпы әдебиеттегі әйел-аналар образы, оның герейолық деңгейдегі 

суреттелуінің өз дәстүрі бар. Ана тақырыбы Ғабит Мүсіреповтың «Ананың анасы», «Өлімді жеңген ана», «Ашынған 

ана», «Ұлпан» сынды туындыларында классикалық деңгейде жазылса, тәуелсіздік жылдарынан кейінде қаншама 

туындалар аналар образының галереясын жасады. Солардың бірі де бірегейі Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» 

романын, Б.Нұржекеұлының «О, дүние-ай» атауға болады. Бұл аталған туындылардың типологиялық тұрғыдан 

тақырып ортақтығы, суреттелен уақыт пен кеңістік қазақ тарихының қаралы жылдары суреттелсе де, әр автордың 

өзіндік шешімі, көркемдік ізденісі тұрғысынан келгенде, әрқайсысының өзіндік жолы бар.  

Дариға Мұштанованың көлемді тарихи романдардан ерекшелігі, шағын ғана хикаятында бір дәуірдің қасіретін 

арқалған үш ананың, үш мұңлықтың, ауылдың өткен тарихи деректерімен мезі етпейді, тағдыр тоғыстырған үш 

мұңдастың қасіреті сол жылдардағы барша қазақтың басындағы ортақ жағдай екені көркемдік деңгейде шешімін 

табуында жатса керек. Автор атынан баяндауларға құрылып, үш ананың өткен тағдырларына лирикалық 

шегіністермен орала отырып, оқырмандарын жалықтырмауында автордың тілдік қуаты, өзіндік баяндау стилі жатса 

керек. Әрине, автор тарапынан қанын тамыза отырып сол кезең шындығын суреттейтін натуралистік суреттеулер де 

аз емес. Мысалы, ауылды еріксіз көшірген жылдардағы суреттерде автор тарихтың шындығын беруге тырысқан.  

«Айтқандай-ақ, құмдағы елді жаппай көшіру басталды да кетті бір күнде. Бұлардан барасың ба, бармайсың ба» 

деп келісім сұрап жатқан ешкім жоқ. Түстері суық өңкей әскери адамдар келді де, картузы жылтыраған біреуі бүйірі 

тоқ сүрік қара планшеттен жалбыраған қағаздарын алып «12-ый разрез, населенный пункт «Умтыл» - Казталовка, 

Каруба» деп әлде бұйрық, әлде өкім бірдеңені оқыды. Сондақ соң оң қолы шолтаң етіп «Тиеңдер» дегендей белгі 

берді қасындағыларға. Болды. Көрген-баққандары сол, көшіріп жіберді әй-пайға қаратпай»[2,90]. Деректі прозаның 

баяндауында тарихи деректілік сақталуы заңдылық болғанымен, автор тарапынан суреттеулер романның 

эмоциональды қабатын күшейте түскен. 

Қорытынды. Әдебиетті туғызушы қаламгерлер де өзі нысанға алған тақырыптың дәуір тынысын, яғни 

«әдебиет тарихын зерттеу барысында тарихшылдық принципін ұстанып отыру – бірден-бір шарт. Бұл дегеніміз, 

әрбір әдебиет қайраткеріне, дәуірге баға бергенде, сол дәуірдің аясында, өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып 

барып бағалау болмақ» [3] деген пікірді ескерсек, жазушы Д.Мұштанова осындай трагедиялы тарихи кезең тынысын 

сезіне отырып, ауыл тарихындағы кішкентай (кішкентай болса да, тағылымды ғұмырлардың үлгі-өнегесін) аңтаңдақ 

тақырыпты тереңдікпен ашып, егемен елдің тұғырлы биігінде ашық әрі батыл түрде қуаныш пен қайғыны жылдар 

бойы жүрегінде сақтап, жылдар бойы арқалап келген үш ана жүрегінің астарындағы мұңның жеке басынан емес, 

барша халыққа ортақ өткен трагедиялы тарихымен ортақтастырады. Сондай-ақ «Аңыз болған абысындар» 

хикаятында үш ананың арасындағы өлім ғана ажыратқан, сый-құрмет, ата-бабалар дәстүрінің құндылықтары биік 

адамгершілік деңгейінде де әдемі өрілген этнотағлымдық сипатымен құнды әрі бүгінгі қоғам тәрбиесі үшін де 

маңызды туынды.  
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ТАРИХИ ТҰЛҒАНЫҢ ТОЛЫСҚАН ШАҒЫН БЕЙНЕЛЕУДІҢ КӨРКЕМ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ  

 

Аңдатпа 

Мақалада өнегелі тұлғалар образын жасап жүрген жауынгеp жазушы Сәуірбек Бақбергеновтің «Ақ боз атты 

ару» романы қарастырылған. Жазушының аталған романы арқылы қалың оқырман қауым ағартушы, этнограф, 

тарихшы Шоқан Уәлихановтың өмірінің соңғы жылдарымен таныса алады. Романда Шоқан Уәлихановтың бейнесі 

әр қырынан ашыла түсіп, бас кейіпкерден бөлек бояуы қанық, нанымды, кесек бітімді тарихи образдар да жасалған. 

Шығарманың жағымды ерекшелігі - әдеби тіл байлығының анағұрлым айқын көрінісінде. Мақалада романның әр 

бөлігінің ерекшеліктері айқындалып, жазушылардың жас буынына үлгі бола алатын шешендік сөздердің тірі үлгісі 

сияқты жарқын өрнектер талданады. Ажары ашық, бейнелі тіркестерге халық тілінің ұнасымды сипаттарына 

лайықты бояуларымен көрініс табатын жерлері арқылы нақты мысалдар келтіріледі. Роман беттерінен байқалғандай 

баяндаулар жиі ұшырағанымен, олар құрғақ емес, керісінше жатық та суретті. Туындының мәнді ерекшелігінің бірі- 

ұлттық тәуелсіздік мәселесі де қозғалған. 

Түйін сөздер: тарихи тұлға, образ, жиынтық бейне, тарихи жағдай, эстетикa, хронология 
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ARTISTIC TRANSFORMATION OF A MATURE IMAGE OF A HISTORICAL PERSON 

 

Abstract 

The article considers the novel "AK Boz Atta Aru" by the warrior-writer Sauirbek Bakbergenov, who creates the image 

of moral personalities. According to this novel by the writer, the General public will be able to get acquainted with the last 

years of the life of the educator, ethnographer, and historian Shokan Ualikhanov. The novel reveals the image of Chokan 

Valikhanov from different sides, in addition to the main character, bright, convincing, historical images are created. 

A positive feature of the work is a more vivid expression of the richness of the literary language. The article reveals the 

features of each part of the novel, analyzes vivid expressions, such as a living example of oratory, which can serve as a model 

for the younger generation of writers, and provides specific examples where vivid figurative expressions worthy of the colors 

of the moral character of the national language. One of the essential features of the work is the problem of national 

independence. 

Keywords: historical personality, image, aggregate image, historical situation, aesthetics, chronology 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ  ЗРЕЛОГО  ОБРАЗА  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роман «Ақ боз атты ару» воин-писателя Сауирбека Бакбергенова, создающего образ 

нравственных личностей. По данному роману писателя широкая публика сможет познакомиться с последними 

годами жизни просветителя, этнографа, историка Чокана Валиханова. В романе раскрывается образ Чокана 

Валиханова с разных сторон, помимо главного героя созданы яркие, убедительные, исторические образы. 

Положительная особенность произведения-более яркое выражение богатства литературного языка. В статье 

раскрываются особенности каждой части романа, анализируются яркие выражения, такие как живой образец 

ораторского мастерства, которые могут служить образцом для молодого поколения писателей, приводятся 

конкретные примеры, где яркие образные выражения, достойные красок нравственного характера народного языка. 

Одной из существенных особенностей произведения является проблема национальной независимости. 

Ключевые слова: историческая личность, образ, совокупный образ, историческая ситуация, эстетика, 

хронология и т.д. 

 

Кіріспе. Кез келген көркем әдебиет туындысы туралы пікір айту үшін белгілі бір шарттардың болатыны белгілі. 

Соның бірі – пікір айтушы адамның зерттеу нысанын мейілінше жақсы білуге тиіс екендігі. С.Бақбергеновтің «Ақ 

боз атты ару» романын талдауға кіріспестен бұрын нақ осы шарттың өз бойымыздан тұтас табыла қоймаса да, 

халқымыздың қадірменді перзенті Ш.Уәлиханов туралы көзіқарақты кез-келген қазақ оқырманының қандай 

мөлшерде болсын ептеп хабардар болатыны даусыз. 

Сондықтан осы роман төңірегінде қазір айтылуға тиісті пікірлердің барлығын біліктілік пен білімдарлықтың 

көрінісіндей үзілді-кесілді қабылдай беруге болмайды. Мақтау мен міндеттеудің, талдау мен тамсанудың артық кем 

тұстарының кездесуі әбден мүмкін. Әзірше біздің үлесімізге тигені –қарапайым оқырман ретінде өз ойымызды ғана 

білдіру. 

Қазақстан жазушыларының анықтамалығында жазылғанындай, жалпы прозашы С.Бақбергеновтің «Басты 

кейіпкерлері – Дина Нұрпейісова, Нұрмолда Алдабергенов, Кенен Әзірбаев, Шоқан Уәлиханов тәрізді тарихи 

тұлғалар» [1,102]. 

Әдістемесі. Әдебиетте де, өнерде де жасалуы оңайшылыққа түспейтін қиын ерекше тарихи тұлғалардың бірі – 

Ш.Уәлиханов. Ол неге қиын деген мәселеге бұл жерде тәптіштей жауап беріп жатудың өзі артық деп ойлаймыз. 

Өйткені С.Мұқановтың атақты «Аққан жұлдыз» трилогиясы, «Шоқан Уәлиханов» пьесасы, осы Сәуірбек 

Бақбергеновтің өзінің «Мен сізді сүйемін», «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» атты кітаптары, «Қазақфильм» 

киностудиясы түсірген «Оның уақыты келеді» және А.Әшімов түсірген төрт сериялы көркем фильмдері Шоқан 

жөніндегі көркем туындылардың ең елеулілері ғана. 

Әрине, әр жанрдағы осындай шығармалар дүниеге келіп, көпшілік игілігіне айналғаннан кейін, Шоқан 

тақырыбына қайта айналып соғу кез-келген автордан жауапкершілікті, ізденімпаздықты және батылдықты талап 

етері сөзсіз. Жүрегінің түгі, қаламының қарымы ғана бар жазушы осындай тәуекелдін ісіне бара алар еді деп 

ойлаймыз. Материалды жақсы білгеннің өзінде Шоқан тәрізді алып тұлғаның бейнесін көркем шығармада келісті 

етіп сомдап беру кез-келген қалам иесінің қолына келе бермес те. Мысалы, кейінгі буын жазушыларының өкілдері 

нақ осындай әрекетке белді буып тәуекел етіп жатқандары байқалмайды. 

Бұл романды талдар алдында, міне, осындай ерекшеліктерді еріксіз ескеріп, кейбір жекелеген шарттармен 

санасып отыруға тура келетінін білгеніміз абзал. 

Шоқан өмірінің маңызды кезеңдерін көрсетуге арналған туындылардың бірі – С.Бақбергеновтің «Ақ боз атты 

ару» романы. Нақтырақ айтқанда, оның оқиғасы 1864-1865 жылдар аралығын, ұлы тұлғаның соңғы екі жылын 

қамтиды. Шегіністер арқылы өткен өмірінің кейбір кезеңдеріне ішінара жасалған шолулар Шоқан бейнесін әр 

қырынан аша түскен. Яғни, автор әбден кемелденген, іштей жетілген, толысқан шақтағы Шоқанның жан дүниесін, 

адамдық-азаматтық бет-бейнесін ашып көрсетуді мұрат тұтқан. Әдебиеттанушы Т.Тебегенов айтқандай, «Халық 

даналығы – ұрпақтардың мінез-құлық қасиеттерінің әділ төрешісі» [2,130] екендігі осы романның көркемдік 

кредоларының бірі. 

Біздің байқауымызша, жазушы бүкіл болмыс-бітімі күрделі халық перзентінің өзге жағынан гөрі нақ осы 

сипаттарына баса назар аударып отырған. Жан-жақты ғалым, публицист, патша армиясының офицері, қазақтың ақ 

сүйегі сынды төре тұқымы, ойшыл, суретші азаматтың өзге қырлары да романда ішін-ара көрсетіліп отырғанымен, 

оқырманды алдымен тәнті ететін – бәрібір оның адамгершілік қасиеттері. Ал бұндай ұғымның ішіне көп нәрсені 

сыйғызуға болмайтынын дәлелдеп жатудың тағы да қажеті жоқ. 
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Түйіп-түйіп ықшамдай жеткізгенде, роман фабуласын құрайтын негізгі оқиғалар – Достоевский-Шоқан 

достығы, Шоқанның Петербургте болуы, Черняев отрядына қосылуы, Жетісу жеріндегі байырғы тұрғындармен 

байланысы, Тезек төренің ауылында өткізген айлары. Шоқан өмірінің соңғы жылдарындағы осы кезеңдердің қай-

қайсысы да маңызды. Олардың бәрі тұтасып, біріге келіп, Уәлиханов шын мәнінде қандай адам болған, қазақ 

халқының тарихындағы оның орыны қандай деген негізгі сұрауға жауап беретінін кітап авторы жақсы аңғарған. Әр 

кезеңге белгілі бір мөлшерде авторлық екпін түсіре отырып баяндау арқылы автор қазақ тарихының жекелеген 

кезеңдерінен хабар беріп кетеді. 

Осы арада профессор Ш.Елеукеновтің «Кеңес кезіндегі тарих деп жүргеніміз мөлшері пышақтың қырындай 

оқулыққа сыйып кететін бірдеңе болса, енді қазір ауыз толтырып айтарлық салмақты, салалы ғылым саласына 

айналып отыр» [3, 208] тұжырымдамасы еске түседі. 

Шоқан-Достоевский достығы туралы С.Бақбергенов бұрын да жазған. Сондықтан, романның алғашқы 

беттеріндегі тараулар мазмұны өз кезіндегі оқырманға бәлендей таңсық бола қоймаса керек-ті. Бірақ бүгінгі оқырман 

қайтадан қарап, шығарманың тарихи-әлеуметтік мазмұнын тереңірек түйсінуі тиіс. Бұл жерде біз білімді де терең 

интеллект иесі болып көрінуімен бірге Шоқанның достыққа, адамгершілікке берік жан екені де ашық аңғарылып 

қалады. Достардың бір-біріне құрметпен қарап, ықыласпен сыйласатын, сырласатын сәттеріне шын көңілден иланып 

отырасыз, оларды толғандырған, қиналтқан замана мәселелері халық тарихына үңіле білетін көзіқарақты оқырманды 

да бей-жай қалдырмайды. 

Россияның мәдени-әкімшілік ортасынан шалғайда, меңіреу аймақ болып есептелінген қазақ сахарасының бір 

шетінде аз уақытқа ғана кездесіп, сыр ашысып жүрген достардың диалогтарындағы қозғайтын проблемалар, 

қинайтын жайттар замана тынысынан анық хабар береді. Шоқанның ғана емес, ұлы орыс жазушысының да шағын 

штрихтармен тәп-тәуір көрініп қалып отыратын адамгершілік бет-пішіні, жан дүниесі. Осы жерде автордың бас 

кейіпкер Шоқанмен бірге Достоевский бейнесін ашуға да еріксіз күш салуға тура келуі заңды. Ойшыл да байсалды 

жазушы күрескер, творчество иесі болуымен бірге күліп, қайғырып, қуана білетін кәдімгі адам, таза махаббат иесі. 

Оның Мария Димитриевнаға деген сүйіспеншілік сезіміне тәнті болған азғана адамның бірі, әрине, Шоқан. Айтулы 

талант әрі үлкен жүрек иесінің мейірбандылығы, рухани мықтылығы оған айрықша әсер еткені сөзсіз. 

Осы екі ұлы адамның ара-қатынасы, достық байланыстары екеуінің диалогтары арқылы ғана беріледі. Олардың 

достығын маңайында жүрген өзге адамдардың көзқарастары арқылы көрсетіліп жатса, романдағы осы линия тіпті 

ширай түсер еді, бұдан гөрі де қызықты болар еді деп ойлаймыз. Бұл арада автордың шұбалаңқылықтан қашып, 

достықты екеуара диалогтар арқылы ғана берумен шектелетінін байқау қиын емес. Өйткені Достоевский-Шоқан 

қарым-қатынасын, төңірегін талдай көрсету, жеке көлемді туындының жүгі ғой. 

Ал романдағы кейіпкер өмірінің келесі бөлігі – Петербург кезеңі оқырманға біраз қызықты мәліметтер 

бергенімен, жан-жақты суреттеліп, тиісті деңгейде ашыла алмағандай әсер етеді. Егерде Шоқанның алуан оқиғаға 

толы қысқа ғұмырын бейнелі түрде тұтас бір шығарманың сюжеті деп алатын болсақ, оның ең шарықтау шегі 

кейіпкердің осы Петербургтегі күндері болса керек. Өйткені бұған дейін сан жерлерді аралап, әртүрлі географиялық 

саяхаттар жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мол практикалық тәжірбие жинақтаған Шоқанның сол еңбектеріне 

ғылыми анализ жасайтын мезгілі осы Петербург кезеңі ғой. 

Мұнда өткен аз уақыттың ішінде ол әртүрлі қызметтер істеген, орыстың сол кездегі талай белгілі адамдарымен 

жолығып, сұхбаттасқан, достасқан. Өзгелерін айтпағанда, география қоғамының вице-президенті Семенов-Тянь-

Шанскиймен, профессор Бекетовпен, ағайынды Курочкиндермен, Ядринцевпен жақын достық қарым-қатынаста 

болғаны мәлім. Осы озық ойлы адамдармен байланысы жөнінде бірер эпизод кіргізілгенде, Шоқан Петербургтегі 

ортасы, сол ортаның тигізген ықпалы бұдан гөрі де анығырақ көрінер еді. Оның үстіне Шоқан өмірінің бұл кезеңіне 

романда бір-ақ тарау арналған. Көлемі де шағын, 16-17 беттей ғана, Шоқанның Петербургте көргісі келетін 

оқырманның осындай қысқа баяндауларды азырқанып қалатыны анық. 

Мұнан соң Шоқанның Верныйға келіп, Черняев отрядына қосылуы, онан кейін жергілікті халықпен араласуы 

суреттеледі. Романда баса назар аударылып, мол орын берілген тұстар да осылар. Алдыңғы оқиғаларға қарағанда бұл 

тарауларды қабылдау әсерлерінің қанығырақ болуы оқиғаларды суреттеуге арналған оқиғалар мен эпизодтарға 

молырақ берілуіне ғана байланысты емес. Ел арасының тіршілігі, ондағы адамдар оқиға үстінде аумалы-төкпелі 

заманда анығырақ суреттелген. Жетісу аймағының, Қырғызстан жерінің Россия қол астына қарауы, сол кездегі 

халықтың көңіл күйі роман беттерінен әсерлі көрініс тауып отырады. 

Нәтижелер. «Ел қорғау, жаудан азат ету тақырыбы бертін келе, тарихи жағдайларға байланысты ұлттық 

тәуелсіздік тақырыбына жалғасты» [4,200] деп, С.Қалқабаева айтқандай, осылайша романда ұлттық тәуелсіздік 

мәселесі де қозғалған. 

Осындай қоғамдық-тарихи оқиғаның бел ортасында жүрген Шоқан – жан дүниесіндегі арпалыстарды 

жеткізетін сәттер де сәтсіз емес. 

Көркем шығармаға қойылған талаптар тұрғысынан келсек, романның бұл беттерінде көңілге қонатын екі 
мәселе бар. Оның бірі – бас кейіпкерден басқа да бояуы қанық, көңілге қонымды образдардың жасалуы. Солардың 
ішінде, атап айтқанда, оқырман есінде анығырақ қалатындары – Байзақ датқа, Әлішер датқа, Ақмолда, Нұрмағамбет 
датқа, Жылқыайдар, Шәһарбану тәрізді ел адамдары. Бұлардың қай-қайсысы да сол кездегі қазақ феодалдық 
қоғамында өмір сүріп жатқан әр түрлі тап өкілдері. Мысалы, халық арасынан шыққан батыр Байзақтың бойынан 
елжандылық та, ерлік те, даналық та тапқырлық та қатарынан көрініс тауып отырады. Жеке басы жұмыр басты 

пендеге тән кем-кетіктен де құралақан емес. Үндемей ғана жүріп, әкесінің айтқанын тыңдай беретін, біртоға мінезді 
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Ақмолданың аласапыран соғыс уақытында басқа қырынан танылуы, кек алуға ұмтылуы – образ бойына сыйымды, 
нанымды харакеттер. 

Бір қарағанда, сыпайы, ұстамды, тіпті жанашыр болып көрінетін Нұрмағамбеттің жауыздығы сол кездегі үстем 
тап өкілдерінің шын сырын, бет пердесін ашып тұрғандай. 

Талқылау.Романда Шоқанның халықпен неғұрлым жақынырақ, тереңірек араласуы да осы тұстарда. Әркіммен 
жақындасып сөйлесу, жекелеген адамдардың тағдыры туралы толғанып отыру, өз пікірін өткізуге ұмтылыс сияқты 
әрекеттер қазақ жерінің Россияның қол астына келгенше мақсат қылғаны – осындай тарихи-прогрессивті процесс 
кезінде мүмкіндігінше қантөгісті болдырмау. Бұл қанша ғұлама ірі тұлға болғанымен, қолында билігі жоқ жеке 
адамның қолынан келе қоюы қиын шаруа. Бірақ көріп тұрып, қол қусырып қалуға болмайтын жағдай тағы да 
туындайды. 

Сол үшін жергілікті сарбаздардың басшыларымен келіссөз жүргізуге бір араласса, патша армиясы 
офицерлерінің ниетін жұмсарту да ойында. Шоқанға екі жақтың да психологиясы түсінікті. Байырғы халық өзара 
қырқысқан жергілікті әкімдердің талауында жатса, патша армиясының басшылары жаңа өлкелерді неғұрлым тезірек 
қаратудан өзге мақсаттары да байқалмайды. 

Әрине, қолында үлкен билігі жоқ Шоқанның патша армиясының империалистік пиғылына жасайтын ықпалы 
шамалы. Әулиеата алынғаннан кейін офицер әріптестерімен келісудің орнына кетісіп тынуы, Корниловпен дуэльге 

шығуы ұсақ-түйектен шыққан жай емес, жүрген ортасында пікірлес адамы азайып жалғыз қалған Шоқанның ішкі 
буырқанысының, наразылығының айқын көрінісі. Осы жерде қырғыз ақыны А.Акбаровтың: 

 
«Отаным деп жанын қиған бабалар, 
Аспан тірер шыңдай бізге байқалып, [5,9] деген сөзі еске түседі. 
 

Шоқан өмірінің бір үзік бейбіт шағы – Тезек төре ауылында өткізген ақырғы айлары. Романда бұл жағдайға 
негіз болған жайт – Шоқан мен Айсара арасындағы шынайы сезім құбылыстары. Екі жастың бір-біріне деген іңкәр 
көңілі, өзара сыйластығы оқырманды тәнті етеді. Ұлы тұлғаның осы кезеңдегі өмірі жайында «1864 жылы албан 
руының аға сұлтаны Тезек төренің аулына барып, оның қарындасы Асараға үйленеді» [6,135] дейді тарих 
ғылымдарының докторы Смағұлова С. 

Өмірін халқының болашағына, ғылымға арнаған азаматтың махаббат қызығына енді ғана қол соза берген 

шағында дүниеден өтуі кімді болса да, қынжылтары, өкінішке душар етері сөзсіз. Сол кездегі үлгілі қазақ 
қыздарының жиынтық бейнесі іспетті Айсара бейнесінің оқырман көңілінде тек нәзік жақтарымен қалары анық. 
Бұқара халық өкілі Бекен бойында қазақы мінездің аңқып тұруы жазушы ізденісінің кезекті нышаны.. Бір-екі жерде 
көрінсе де, оқырманның қабылдауына эстетикалық жағынан оң әсер етеді. 

Романның осы бөлігіне тән екінші бір ұнасымды сипат – әдеби көркем тіл құнарының неғұрлым айқынырақ 
байқалуы. Ажары ашық бейнелі тіркестер, халық тілінің ұнасымды сипаттарына лайықты бояуларымен көрініс 

табатын жерлері қазіргі жас қаламгерлерге үлгі. Мысалы, Бекен ауызынан айтылатын «Көзі көр, көңілі соқыр, басы 
жұмыр пендеміз ғой» деген тіркестер, «Қыранды тұл, адамды құл ететін өнегесіз тәрбие емес пе» деген тәрізді 
сөйлем ел арасындағы шешендіктің тірі үлгісі сынды. 

Сондай-ақ, табиғат суреттерін, кейіпкер мінездерін беретін тұстардағы дәлдік пен бейнеліліктің қатар өріліп 
отыруы да жас жазушылар үшін үлгі боларлық жайт. Автор қаламы әсіресе қазақы мінез-құлықтарға байланысты 
сценаларда адам жанына үңілер сәттерде кәдімгідей жүрдектік танытады. Роман беттерінен баяндаулар жиі 

ұшырағанымен, олар құрғақ емес, жатық та суретті. 
Енді осы туынды да кемшіліктер бар ма деген сұрақтың көкейге көлденеңдеп келуі заңды. Бұл сұрауға «иә, 

бар» деп жауап беруге тура келеді және оның кейбіреулерін жоғарыда айттық та. Бұл арада кейбір пікірлердің 
субъективті қабылдау салдарынан туындауы да әбден мүмкін екенін тағы да еске сала кеткеніміз жөн. Дегенімен 
айтылар ой артық жүк болып көкейде тұтылып қалмауы үшін өзіміз кемшілік деп тапқан жайттарды жасырып қалуға 
да болмас. 

Алдымен байқалатын романның композициялық бітімі әлі де толық ширай қоймаған, босаңдау. Оған екі түрлі 
мысал келтіруге болады. Біріншіден оқиғаның берілуінде хронологиялық тәртіп барлық жерде тұтастай сақтала 
қоймаған. Уақыт жағынан кейін орын алып жататын оқиға алдында баяндалып кетеді де, алдыңғы оқиға, керісінше, 
артынан баяндалып жататын тұстар бар. Соның салдарынан сюжеттік желіні қуалай отырып оқиғаны тез түсініп алу 
жағында қиыншылықтар кездеседі. 

Мәселен, романның «Қош бол, Сырымбет» деп аталатын алғашқы тараудың алғашқы сөйлемі «1864 жыл. 

Қақаған қыс ортасында Шоқан өзінің кір жуып кіндік кесті туған жері, атамекен Сырымбетпен біржола 
қоштасқанын сезген жоқ» [7,3] деп басталады. Бұл автор өзі меңзеп отырғанындай, Шоқан өмірінің бітуіне бір жыл 
шамасындай ғана уақыт қалған мезгіл. 

Сонан кейін Достоевскиймен байланыс баяндалады да, оқиға әрі қарай шегініп кетеді және автор бұл 
шегіністерге бір емес, бірнеше тарау арнаған. Шегіністің өзі осылайша созылып кетуі оқырманның хронологиялық 
тәртіпті жүйелі қабылауына кері әсер етеді.Оқиға, образ ізіне ілескен оқырман «1864 жылдың ерте көктемінде 

Шоқан Матайдағы Тезек ауылынан шығып...» [7,91] деген жерге келгенше әуелгі желіден айрылып қалады. Сөйтіп 
осы аралықтағы оқиғалардың өзі ілгері-кейінді беріліп отырғандықтан, кейде түсіну қиынға соғып жатады. 40-бетте 
Достоевский мен Уәлихановтың суретке түскені, онда Уәлихановтың қанжар ұстап отырғаны баяндалса, 60-бетте 
осы оқиға қайтадан нақтырақ суреттеліпті. 
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Мұндай жайлар Шоқанның Черняев отрядына еріп, Әулиеатаға беттейтін кезін әңгімелейтін беттерде де жоқ 

емес. Шоқан Әлішердің тұтқында жатқанын көретін тұс 103-бетте суреттелсе, 137-бетте Әлішердің қоршауда енді 

ғана қалғаны айтылады. Әрине, бұл көрініс шегініс арқылы беріліп отырған күннің өзінде көркемдік жүйе талаптары 

тұрғысынан сәтті тәсіл деп айта қою қиын. 

Композициялық бітімінен шығатын екінші жайт – образдар табиғатындағы бірізділіктің бұзылуы. Роман 

бетінде көрінген жаңа кейіпкер ары қарай дамымай, сол айтылған тұстарында қалып қоя беретін жерлер бар екен. 

Ауызға алынып, бірақ артынан шешімі белгісіз болып қалатын детальдар да бар. Дуэльге шыққан Шоқан 

қарсыласы Корниловқа оқты әдейі тигізбей атады да, өзі жараланып қалады. Оның мәнісін сұраған серігіне «Оның 

бәрін кейін ұғасың» [7,217] деп жауап қатады. Бірақ романның аяғына дейін Шоқанның жауына не себепті оқ 

атпағаны ашылмаған. 

Сондай-ақ, 204-бетте Шоқан ауызға алатын Северцев тағдыры да белгісіз күйде қалады. Оқырманның ынтық 

көңілін бұлайша күпті етіп тастау да байсалды көркем шығарманың табиғатына жараса қоймасы анық.. 

Романда жарқырап көрінуге сұранып тұрған Біржан, Жаяу Мұса, Черняев сияқты белгілі тарихи бейнелер бар. 

Бұлардың әрқайсысы – бір-бір туындыға өзек боларлық кесек бітімді, күрделі образдар. Өлшеулі ғана орын 

берілгендіктен болар, осы айтылған адамдар мына туынды да өз деңгейлерінде жарқырап көріне алмай тұр. Кейде 

сәті келсе, эпизодтық бейнелердің өзі бірер штрих жалғыз-жарым детальдармен ашылып қалып жататын кездері бар 

гой. Әсіресе патша армиясының қандықол генералы Черняевті шенеу мүмкіндігін автордың қолдан шығарып 

алғанымен келісу қиын сияқты. Байырғы халыққа жазықсыз жәбір жасаған үлкен лауазым иесінің қоғамдық кескін-

келбетін, моральдық нұсқасын әлі де айқындай түскенде болар еді. 

Кейбір деректерге қарағанда, Шоқанды отрядқа Черняев аннайы шақырып алыпты. «1864 жылы көктемде 

Оңтүстік Қазақстанды Ресейге қосу жөніндегі полковник М.Г.Черняевтің шақыруымен әскери экспедицияға 

қатысады» [8,95]. 

Ал романда Шоқан осы сапарға өзі тіленіп шыққан. Мүмкін, бұл жағдайды автор көркем шығарманың шартына 

орай лайықтап өзгерткен шығар. 

«Жорыққа қатысып, шен-шекпен арттырмақ болған Шоқан....» деген тұжырымды автор белгілі бір документті 

дерекке сүйеніп айтып отырған шығар деп пайымдадық. Бірақ соның өзінде де халықтың Шоқандай асыл перзентін 

Черняев жорығына тек шен-шекпен арттыру үшін ғана қатысып жүр деу ойланарлық жайт. 

Жалпы тілдік өрімі тәп-тәуір бұл туынды кедір-бұдыр сөйлемдерден біржола ада емес. «Қоралы жылқы...» 

[7,221], «...маймылдың бөксесіндей қызарып кетті» [7,144], «Сиырға туған күн бұзауға туады», «Жұпар сасыған» 

[7,268] деген тәрізді тіркестер өзінің нақты мағынасының табиғатына сай емес, басқаша құрастыруды қажетсініп тұр. 

Жазушы Шоқан жөніндегі бұл туындысын «Ақ боз атты ару» деп тегін атамағанға ұқсайды. Тура мағынасында 

бұл атау ақ боз ат мініп жүретін Шоқанның асыл жары Айсараға арналған. Үлкен жүректің шын мәнінде құлай 

жақсы көріп, айналадағы әділетсіздік атаулыдан түңілген сәтте көңіліне жақын, рухани медет тұтқан адамы. 

Екіншіден, сол ақ боз атты арудың өзі Шоқанның іске асырсам қиялдаған, ақыр аяғында қатігез тағдырдың 

қыспағымен, қанша аңсаса да, жете алмай кеткен асыл арманы емес пе?! 

Қорытынды.Оқиғаға орай айтылатын ой-толғамның да бірге өрбіп отыратынына образдардың жасалу тәсіліне 

қарап бұл қомақты туындыны жай ғана «роман» деп емес, «роман-толғау» жанрлық бітімін анықтай түскен жөн 

сияқты. Тұтастай алғанда, «Ақ боз атты ару» танымдық-тәрбиелік қасиетімен, тарихи тағылымымен қазақ 

оқырманының қандай санаты үшін де салмақты, бағалы болуы тиіс деп ойлаймыз. Халқымыздың асыл перзенті 

жайлы жан-жақты хикая шертетін бұл кітапқа сауатты, ел тағдырына жаны ашитын оқырманның қай-қайсысы да 

бей-жай қарай алмаса керек.Жазушының жерлесі М.Қарғабай өзінің «Созақтың сырбаз Сәуірбегі» деген 

мақаласында «Созақ деген сырлы да, құнды өлкесі барда Сәуірбеу есімі аласармақ емес» деп тұжырымдайды. 

Әдебиеттану ғылым тұрғысынан да осы пікірді тиянақтайтын дәлелдердің бірі – осы аталған роман екендігі сөзсіз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Қазақстан жазушылары. Анықтамалық. – Алматы: «Әдебиет» баспа үйі, 2019. -600 б. 

2 Тебегенов Т.С., Тәуелсіздік дәуіріндегі жаңа қазақ әдеиеті. Могография. – семей: «Үш биік» баспасы, 2013. – 

380 б. 

3 Елеукенов Ш. Романдардағы тарихи шындық пен көркем шешім. // Ұлттық әдебиет және еліміздің 

зияткерлік әлеуеті. Ұжымдық монография. Алмты: Print express, 2017.- 492 б. 

4 Қалқабаева С. Қазақ поэззиясындағы дәстүрлі ұлттық тақырыптар. // Жұлдыз, №1, 2013. 

5 Акбаров А. Қасиетті баба, әжелер. Кітапта: //Қазіргі қырғыз поэзиясы. – Астана: «Ғылым» баспасы, 2019, - 

166 б. 

6 Смағұлова С. Ұлы дала тұлғалары. – Алматы: «Ұлағат» баспасы, 2020 – 236 б. 

7 С.Бақбергенов. «Ақ боз атты ару». Роман. «Жалын» баспасы. 1986 жыл. 

8 Ұлы дала тұлғалары. – Алматы: «Ұлағат» баспасы, 2019. – 226 б. 

9 Қарғабай М. Созақтың сырбаз Сәуірбегі. //Жұлдыз, №6, 2020. 

 

 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

203 

МРНТИ 17.71.07 

 

Асанова Ұ.О., 1 Ашенова А.Т., 2 Қоқанова Ж.А. 3 

 
1,2 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
3Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

ҚАЗАҚ-ТАТАР ХАЛҚЫНЫҢ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Кез келген халықтың педагогикалық ой-пікірлері оның түрлі мәдени-рухани мұраларында көрініс табары 

ақиқат. Сол рухани байлығымыздың бірі,халық әдебиетінің асыл қазынасы – мақал-мәтелдер.Мақал-мәтелдер– 

ғасырлар шежіресі,халықтың ғасырлар бойы жинаған іс-тәжірибесі мен өмір тәжірибесінен қорытып, ережетүрінде 

тұжырымдалған аталы сөз, ой түйіні. Ол бүкіл адам баласына ортақ, сондықтан бір халықтың мақалын екінші халық 

өзінің төл шығармасындай қабылдай беретіні де бар.Тұрмыс-тіршілігі мен дүниетанымы, әдет-ғұрпы мен салт-

дәстүрі ұқсас, ділі бір, діні бір түркі халықтарының, әсіресе қазақ-татар халқының мақал-мәтелдерініңмазмұны мен 

жасалу тәсілеріжағынан, сөздік, сөйлемдік құрылымы жағынан өте ұқсас болып келетінін байқау қиын емес. Бұдан 

қазақ-татар халқының рухани, мәдени, тарихи жағынан да жақындығын аңғаруға болады. Қазақ-татар халқының 

мақал-мәтелдеріндегі адамгершілік пен имандылық, еңбек пен өнер, ерлік пен отансүйгіштік қарым-қатынасына 

негізделген педагогикалық ой-тұжырымдарының да жас ұрпақ тәрбиесінде алар орны ерекше. 

Түйін сөздер: рухани құндылық, түркі халқы, өмір тәжірибесі, өсиет, тәрбие, моральдық қасиет 
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EDUCATION ISSUES IN PROVERBS OF THE KAZAKH AND TATAR PEOPLE 

 

Abstract 

The pedagogical thoughts of any nation find their place in various cultural and spiritual heritage. One of our spiritual 

wealth, a treasure trove of folk literature are proverbs and sayings. Proverbs and sayings are a chronicle of centuries, a 

summary of the experience and life experience of the people, formulated in the form of rules. They are common to all 

mankind, so the proverbs of one nation can be perceived by another as their own creation. It is not difficult to notice that from 

the point of view of the content and methods of compiling proverbs and sayings of the Turkic peoples, especially the Kazakh-

Tatar people, they are identical in the verbal and speech structure, in everyday life and world outlook, customs and traditions. 

From this one can understand the closeness of the Kazakh-Tatar people in spiritual, cultural and historical aspects. 

Pedagogical ideas based on morality and ethics, work and art, heroism and patriotism in the proverbs and sayings of the 

Kazakh-Tatar people occupy a special place in the education of the younger generation. 

Keywords:spiritual values, Turkic people, life experience, testament, upbringing, moral qualities 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ  

КАЗАХСКОГО И ТАТАРСКОГО НАРОДОВ 

 

Аннотация 

Педагогические мысли любого народа находят свое место в различных культурно-духовных наследиях. Одной 

из наших духовных богатств, сокровищницей народной литературы являются пословицы и поговорки. Пословицы и 

поговорки – летопись веков, обобщение опыта и жизненного опыта народа, сформулированное в виде правил. Они 

общие для всего человечества, поэтому пословицы одного народа могут восприниматься другим народом как свое 

творение. Не сложно заметить, что с точки зрения содержания и способов составления пословиц и поговорок 
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тюркских народов, в особенности казахско-татарского народа, они идентичны в словесной и речевой структуре, по 

быту и мировоззрению, обычаям и традициям. Отсюда можно понять близость казахско-татарского народа по 

духовным, культурным и историческим аспектам. Педагогические идеи, основанные на морали и нравственности, 

труде и искусстве, героизме и патриотизме в пословицах и поговорках казахско-татарского народа занимают особое 

место в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: духовные ценности, тюркский народ, жизненный опыт, завещание, воспитание, 

нравственные качества 

 

Кіріспе. Әрбір ұлттың, әрбір этностың таным үрдісі мен рухани құндылықтарды қабылдап зерделеу және 

тұжырымдау өрісі халықтың асыл мұраларынан көрініс табады. Осындай асыл мұралардың бірі, халықтың әдет-

ғұрып, ұғым-сенімін, дүниеге көзқарасын көрсететін өмір тәжірибесінен, тіршілік-танымынан түйіп түзілген – 

мақал-мәтелдер.  

Мақал-мәтелдер – халықтың төл жемісі, ауыз әдебиетінің көне жанрларының бірі. Академик Мұхтар Әуезов: 

«Мақал-мәтел халық әдебиетінің қоғамдық құбылыстарын кең қамтып, өмірдегіәрқилықарым-қатынастарды әсерлі 

де көркем бейнелейтін, тақырыбы, идеялық мазмұны бай,ең бір мол саласы.Мақал-мәтелдегеніміз– халықтың нақыл 

сөздері, белгілі бір ойды ықшам түрде, ұтымды, өткір етіп айтып беретін сөз»,- деп сипаттайды [1,394].Мақал-

мәтелдер – ел арасында ең көп таралған халық ауыз әдебиетінің ең бай саласы. Екі ауыз сөзді мәтелмен айту халық 

дәстүріне айналған. Мазмұны, идеясы, тақырыбына қарай мақал-мәтелдер саудаға, тұрмысқа, адамгершілікке т.б. 

байланысты туған[2, 137]. 

Түркі халықтарының рухани байлығы, көркемдік және шешендік өнерінің қайнар көзі болып табылатын мақал 

мен мәтелдерінде халықтың өмір тәжірибесінен алынған ой түйіндері өнегелі өсиет түрінде айтылып, ұрпақ 

тәрбиесінде үздіксіз пайдаланылып отырған. Көрнекті чуваш ғалымы Г.Н.Волковтың «Ұлт қанша ғұмыр кешсе, 

тәрбие онымен бірге дамиды» деген тұжырымы осының дәлелі болмақ[3].  

Нәтижелер.Түркі халықтары, оның ішінде қазақ және татар халқы мақал-мәтелдерінің тақырыптары сан алуан 

және мағынасы жағынан өте жақын. Онда халықтың жаны болып табылатын негізгі моральдық-этикалық нормалар 

көрініс табады[4,33]. Түркі халықтарына ортақ мақал-мәтелдер екі түрлі арна бойынша қалыптасатыны белгілі. 

Негізінде түркі әлемінде ортақ мақал-мәтелдердіәрбір ұлт өз тілінің ерекшелігіне сәйкес қалыптастырып, терең ой, 

айшықты пікір, кестелі сөзбен жеткізуге тырысады.Оларда халықтың әлеуметтік, шаруашылық, рухани өмірі түгел 

қамтылып отырған. 

Түркі тарихының ғасырдан-ғасырға ұласып келе жатқан ұлы мақсат-мұраттарының ішіндегі ең бастысы – 

өскелең ұрпақты отансүйгіштік, ерлікке тәрбиелеу мәселесі.Түркілік отансүйгіштік тәрбиенің мақсаты – жас ұрпақты 

түркілік рухта тәрбиелей отырып, оларға елі мен халқының, Отанының алдындағы борышы мен азаматтық парызын 

және ар-ұят, намыс ұстанымдарын түсіндіру. Бұл қазақ және татар халықтарының мақал-мәтелдерінде былайша 

беріледі.Қазақ тіліндегі: «Ер жігіт елі үшін туады, елі үшін өледі.Ел іші – алтын бесік.Өзге елде сұлтан болғанша, 

өз еліңде ұлтан бол. Ерден кетсе де елден кетпейді» [6] деген мақалдар татар тілінде де тура сол мағынада 

қолданылады, өзгеріс тек жазылуы, оқылуы және айтылуында ғана: «Ир егет үзе өчен туа, иле өчен үлә.Ил эче – 

алтын бишек.Кеше йортында йөреп солтан булганчы, үз йортыңда йөреп олтан бул.Ирдән китсәң дә, илдән 

китмә»[7]. 

Талқылау.Түркілік отансүйгіштік құндылықтарды бағалау – жастардың алдында тұрған басты міндеттердің 

бірі, сондықтан да «ел үшін, жер үшін, атамекен үшін» деген отансүйгіштік қағида барша түркілердің ортақ борышы 

болып есептеледі. 

Қазақ тіліндегі:  

Ел-елдің бәрі жақсы,өз елің бәрінен де жақсы. 

Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас.  

Отанды сүю отбасынан басталады. 

Әркімнің өз жері – жұмақ. 

Туған жердің ауасы да шипа, - деген мақал-мәтелдер[6]және 

татар тіліндегі: 

Атасын югалткан – бөлгән, илен югалткан – үлгән. 

Ватаны юк – җыры юк сандугач. 

Ил бар да – ир хур булмас, ир барда – ил хур булмас. 

Ил өчен яшәмәгән кеше үзе өчен дә яшәми. 

Иле иркеннең көне иркен. 

Туган илнең җире – җәннәт, суы – ширбәт. 

Үз илең – гөлстан, кеше иле – гүрстан. 

Үлем турында уйлама, илең турында уйла, - деген мақал-мәтелдерде[7] халықтың туған жеріне, атамекеніне, 

Отанына, еліне деген сүйіспеншілігі терең түйінделген. 

Түркі халықтарының түсінігінде дүниеге келген әрбір ұл бала «ел қуанышы», «ел қорғайтын ұрпақ жалғасы» 

деп ұғынылады. Олар құралайды көзге атқан мерген, ат құлағында ойнайтын шебер, халыққа қызмет ететін, 

халқының салт-дәстүрін қорғайтын қамқоршы, қара қылды қақ жарған әділ, рухани-моральдық жағынан жетілген 

намысқой «батыр» тұлғасында қалыптасады.Намысқой, батыр, ержүрек ұрпақты тәрбиелеу отбасынан бастау 
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алатыны белгілі, сондықтан түркі отбасында ер бала мен қыз баланы тәрбиелеудің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Түркілер ер баланы ұрып-соқпай, жасық қылмай, керісінше еңсесі биік, өршіл етіп тәрбиелеген. Ал қыздарын биязы 

болуға, әдептілікке, әдемілікке үйреткен. Бұл қазақ және татар халықтарының мақал-мәтелдерінде былайша 

сипатталады: 

 

Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар. 

Батыр туса – ел ырысы, жаңбыр жауса – жер ырысы. 

Ер елімен жақсы. 

Елі жоқ ер жетім. 

Ақылды қыз – ауыл көркі. 

Жақсы қыз жағадағы құндыз,  

Жақсы жігіт көктегі жұлдыз. 

Ақылды қыз білімге жүгірер, 

Ақылсыз қыз сөзге ілігер. 

Қыздың қабағында құт бар. 

Қыз өссе – елдің көркі, 

Гүл өссе –жердің көркі[6] 

(қазақ мақал-мәтелдері) 

Ул туды – илгә ту (байрак) туды. 

Улы барның кулы бар. 

Улның ояты атага, 

Кызның ояты анага.  

Егет булса батыр булсын, кыз булса матур булсын. 

Алып анадан туар, аргамак биядән туар. 

Яхшы кызны авылдан җибәрмиләр. 

Кыз баланы кеше бәхете өчен үстерәсең. 

Кыз – башка йортның чырагы. 

Гөл, үссә – җирнең күрке; кыз, үссә, – илнең күрке[7]. 

     (татар мақал-мәтелдері) 

 

Халықтың шаруашылық, экономикалық, әлеуметтік тұрмысынан туған түркілердің еңбек-кәсібі, салт-дәстүрі 

мен ұлттық ойындары елдің өмір-тіршілігімен тығыз байланысты көрініс тапқан. Қазақ және татар халқы еңбекті әр 

уақытта ардақтап, бүкіл игіліктің көзі еңбекте деп таныған. Бұл мына мақалдардан айқын аңғарылады:  

 

Еңбек түбі – береке. 

Еңбек етсең, емерсің. 

Ер дәулеті – еңбек. 

Бейнет, бейнет түбі – зейнет. 

Еңбек ет те, егін ек – жарымасаң , маған кел,  

Белді бу да бейнет қыл, байымасаң, маған кел[6]. 

(қазақ мақал-мәтелдері) 

Агач – җимеше белән, кеше – эше белән. 

Алтын утта сыналыр, адәм эштә сыналыр. 

Барын да эшлим дигән берен дә эшли алмас. 

Башлаган эш – беткән эш. 

Бер гүзәл эш мең гүзәл сүздән яхшырак. 

Игелекле эшнең иртә-киче юк. 

Кайда яхшы эш – шунда яхшы исем. 

Эш сөйгәнне ил сөйгән. 

Эшнең кадерен белгән җирдә эшләү яхшы.  

Үткән эштән алдагы эш яхшырак[7].  

(татар мақал-мәтелдері) 

 

Сондықтан ертеден-ақ еңбек тәрбиесіне айрықша көңіл бөлген түркі халқы оны халықтық мерекелермен, түрлі 

ойындармен ұштастырып отырған. Әсіресе Наурыз мейрамында «Бұлақ көрсең, көзін аш. Бір тал кессең, он тал ек!» 

деген принципті негізге алған түркі халқы Ұлыстың ұлы күні ауланы, елді мекенді тазалап, ағаштар отырғызуды 

ұрпағына үйретіп келген. Бұл, біріншіден, ұрпағына «бақыттың кілті еңбекте» екенін түсіндіріп, «еңбек мұратқа 

жеткізетінін» дәлелдесе, екіншіден, туған табиғатымыздың қадір- қасиетін жеткіншек ұрпаққа таныту, қоршаған 

ортаға деген махаббатын арттыру, оны қорғауға үйретуді көздейді.  

Түркі халқы қоғамда орныққан, адамдар арасындағы қалыптасқан жақсы адамгершілік мінез-құлық атаулыны 

өз ұрпағының бойына сіңіруді ерте кезден-ақ қолға алған. Мұны моральдық қасиеттер деп те жүрміз.Моральдық 
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қасиеттер адамдардың іс-әрекеттерінен, өзара қарым-қатынасынан шығады. Бұл қасиеттерді түркілер ауыздан ауызға 

тарап, бүгінгі күнге дейін жеткен халық мақал-мәтелдері арқылы үйретуге тырысқан. 

Үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, ата-ананы ардақтау, жалпы адамдар арасындағы сыйластық адамгершілік 

қасиеттің өзекті мәселесі болып табылады. Сондықтан да түркі халқы жастарға «үлкеннің сөзін бөлме, үлкеннің 

жолын кесіп өтпе, үлкенге сый, кішіге құрмет көрсет» деген нақыл-өсиет сөздерін айта отырып, өз талап-тілектерін 

былайша жеткізеді: 

 

Елді сылағаның – өзіңді сыйлағаның. 

Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені сыйлайды. 

Кішіні сен сыйласаң, кісі сені сыйлайды. 

Баланың ұяты әкеге, 

Қыздың ұяты шешеге. 

Әкесін сыйламаған кісіні, 

Баласы сыйламайды. 

Анаңа ауыр сөз айтпа, 

Атаңа ауыр жүк артпа. 

Атаңа не қылсаң, 

Алдыңа сол келер. 

Ата тілін алмаған ұлдан без, 

Ана тілін алмаған қыздан без[6]. 

 (қазақ мақал-мәтелдері) 

 

Башына бәла төшкәндә туганыңны танырсың. 

Ике туган, бергәкилсә, сандугачтайсайрашыр. 

Карамакүзенә, кара нәселенә. 

Кардәшкардәшнекабергәкадәрташламый. 

Нәсел – нәселгә, тилчә – тамырга. 

Тату туганнарташтанкоймакорганнар. 

Туганнартатулыгыбайлыктанартык. 

Туганыңяманбулса да, исән-әманбулсын. 

Ата-бабасынискәалмаганкешеигелеккүрмәс. 

Ата-анасына игелек күрсәтмәгән, 

Олыгайгач үзе дә игелек күрмәс. 

Ата-анасын хурлаган үзен хурлаган булыр. 

Атаңны башыңда тот, 

Аңаңны учыңда тот![7] 

(татар мақал-мәтелдері) 

 

Қорытынды.Қазақ-татар мақал-мәтелдерінде «үлкенге көрсетілетін құрмет баланың міндеті» екені айтылады. 

Инабат үлгісінің бастауы отбасында алған тәрбиеге байланысты болатынын пайымдаған түркі халықтары «Ата 

көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» деп түйінді сөз айтқан. Үлкенді сыйлап, олардың алғысына бөленген, 

батасын алған ұл-қыздарының мерейі үстем болып, өркені өсе беретінін бір-ақ ауыз сөзбен дәлелдей білген[8]. 

Мақал-мәтелдер – әр халықтың ғасырлар бойы жинаған асыл мұрасы. Ол – халықтың рухани қазынасы. Рухани 

қазына –ата-бабамыздың тәлім-тәрбиесі, олардың жан дүниесіндегі адамгершілік құндылықтары. Бұл жас ұрпақты 

адамгершілікке, имандылыққа, елін, жерін сүюге тәрбиелейтін бірден-бір баға жетпес құрал болмақ. 
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МОДЕРНИЗМ ТАРИХИ-ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІДЕ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада әдебиет пен өнердің дамуына әсер еткен модернистік бағыттың теориялық мәселелері мен 
алғышарттары қарастырылады. Жалпы ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында өнер мен мәдениеттегі 
секілді әдебиет те жаңаша бағытқа бет бұрды. Өйткені әдеби модернизмнің пайда болуына әсер ететін негізгі фактор 
– адам дамуының тарихи және әлеуметтік өміріндегі жаһандық өзгерістер екені сөзсіз. Еуропалық мәдениет пен 
өнердің ерекшеліктері әдебиет пен көркемдік кеңістік контекстінде қарастырылады. Тарихи-әлеуметтік факторлар 
мен әдебиет пен өнердегі тың жаңалықтарды тудыратын факторлар арасындағы байланыс анықталды. ХІХ ғасыр 

соңы мен ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі әлем шын мәнінде небір дүрбелеңді жаңалықтарға толы болды. 
Адамзат дамуының осы кезеңдегі сатысына көз салсақ, ХХ ғасыр басындағы әлемде жан-жақты және түбегейлі 
өзгерістер жүріп жатты. Бүгінгі биіктіктен адам дамуының осы кезеңіне қарап, ХХ ғасырда көп қырлы және 
түбегейлі өзгерістерге ұшырағанын көреміз. Еуропа әдебиетінен бастау алған бұл жаңашылдық өзгерістер қазақ 
әдебиетін де дамытып, әдеби алтын қорымызды жаңа шығармалармен толықтырды. 
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HISTORICAL AND SOCIAL FOUNDATIONS OF MODERNISM 

 
Abstract 

The article discusses theoretical issues and prerequisites of the modernist trend, which influenced the development of 
literature and art. The main factor influencing the emergence of literary modernism is global change in the historical and 
social life of human development. Features of European culture and art are considered in the context of literature and art 

space. The relationship between historical and social factors and factors causing new discoveries in literature and art is 
revealed. The world of the late 19th century and the beginning of the 20th century was full of new discoveries. Looking at this 
stage of human development from today's height, we will see that in the twentieth century it underwent multifaceted and 
radical changes. It began in the European literature of novelty, and also in the Kazakh literature. New and valuable domestic 
works appeared and the" Golden Fund "of Kazakh literature was replenished with valuable works of Kazakh writers. 

Keywords: modernism, literature, art, kazakh prose 
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ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗМА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические вопросы и предпосылки модернистского направления, повлиявшего 
на развитие литературы и искусства. Конец ХІХ и начало ХХ веков был периодом бурных событий в мировом 
пространстве. В резултате чего, произошли коренные изменения в экономике, социально-культурнной и 

общественной жизни стран. Основным фактором, влияющим на появление литературного модернизма, является 
глобальные изменения в исторической и общественной жизни человеческого развития. Особенности европейской 
культуры и искусства рассматривается в контексте литературы и художественного пространства. Выявлены 
взаимосвязь между историко-социальными факторами и факторами, вызывающими новые открытия в литературе и 
искусстве. Мир конца ХІХ века и начало ХХ века был полон новыми открытиями. Глядя на этот этап человеческого 
развития с сегодняшней высоты, мы увидим что в ХХ веке претерпел многогранные и радикальные изменения. 

Начавшийся в Европейской литературе новизны, вляли и на казахскую литературу. Появилис новые и ценные 
отечественные произведения и «золотой фонд» казахской литературы пополнялись ценными произведениями 
казахских писаталей. 

Ключевые слова: модернизм, литература, исскуство, казахская проза 
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Кіріспе. ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі әлем шын мәнінде небір дүрбелеңді 

жаңалықтарға толы болды. Адамзат дамуының осы кезеңдегі сатысына көз салсақ, ХХ ғасыр басындағы әлемде жан-

жақты және түбегейлі өзгерістер жүріп жатты. Әлемнің саяси картасында мемелекеттердің шекаралары мен басқару 

формалары, құрылымдары қауырт өзгерді: бұрынғы колониялардан тәуелсіз мемлекеттер пайда болды, 

империалистік саясат ұстанған монархиялы мемлекеттер республикаларға қайта құрылымдалып жатты. Тарих 

сахнасында дәуірлеген Осман, Ресей, Автрия-Венгрия сынды көпұлтты империялар, Қытайдағы Цин әулетімен 

байланысты Аспанасты империясы және Жапон империялары сияқты дәстүрлі деп атауға болатын империялар, 

Африка, Америка, Азияның азат елдерін бодандаудан пайда болған Португал, Испан, Ұлыбритан, Француз сынды 

империал мемлекеттер ескі мемелекеттің-саяси құрылымның күні құрдымға жақындағанын түсінді. ХІХ ғасыр 

соныңдағы қазақ сахарасы бодан ел есебінде Ресей мемлекетінің империалистік ықпалында болып, дәстүрлі басқару 

жүйесі мен елдік сипатында өзгерістерді басынан кешіріп жатты. 

Әдістеме. Алпауыт саналған батыс еуропа елдеріндегі өзгерістердің бір саласы ғылым салаларындағы даму 

болды. ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басы ғылымдағы жаңалықтар дәуір дамуының қарқынын арттыра түсті. 

Ғылымның сан салалы нәтижесі техникалық прогреске тез әсер етіп, күрделі инженерлік құрылымдарға негізделген 

өндіріс орындары көбейді. Техникалып прогрестің нәтижесінде пайда болған өндіріс орындары мен оның адамның 

өмірі жақсартуға бағытталған құралдары сол кезеңдегі батыс өркениеті өкілдерінің индустрализацияға бағыттады. 

Г.Даймлер, К.Бенц, Р. Дизель сынды есімдермен байланысты көлік өндірісі батыс елдерінің тұрмыстық өмірін жаңа 

деңгейге көтерді. Ғылым мен техникалық прогрестен қанаттанған өндіріс адамдың жаға сапада болуын қажет етті. 

«За последние двести лет сельское хозяйство полностью перешло на индустриальные рельсы. Разнообразные 

машины – например, тракторы – взяли на себя задачи, которые раньше выполнялись исключительно за счет 

мышечных усилий или же не выполнялись вообще» [1, 414 б.]. Өндіріс орындарының әлеуеті социум өкілдерін 

уранизациялық процеске жегіп, өндірістің «қала қалыптаструшы» рөлі артты. Қала өміріндегі жаңалықтар мен 

кәсіпорындағы қиындықтар ғасыр адамының танымына да әсер етті деуге болғандай. Мәселен сол кезеңдердегі көлік 

өндірісінің конвейерлік сипатынан жұмыстың шығармашылық пен ойды көп қажет етпегенін, автоматтандыруға 

қадам басқанын көруге болады: «Конечным результатом следования этим основным правилам является сокращение 

требований, предъявляемых к мыслительной способности рабочего, и сокращение его движений до минимального 

предела. По возможности, ему приходится выполнять одно и то же дело, одним и тем же движением» [2, 35 б.]. 

Жаппай индустрализациядан туындаған урбанизациялық процесс дәуір адамын қаланың қауырт тіршілігіне 

бейімдеді. Ғасырлар айырығандағы осы аталған саяси, экономикалық және ғылым саласындағы өзгерістер батыс 

адамын табиғаттағы орны мен болашақ тағдыры, инсандық миссиясы туралы ойлануға мәжбүрледі. Қайта өрлеу 

дәуірінен бастау алған рационализм табиғатқа, құдайға тәуелді адамға қанат бітіріп, бірте бірте бұл танымнан егемен 

етті. Тринитарлы жүйедегі адам болмысының үстемдігі мен ондағы Тәңірі деп аталатын инстанцияның адам 

сенімінде аз орын алуы, бұрынғы дәуірлердегі құдайға деген сенімнің ғылыми таныммен алмастырылуы адамды 

табиғат пен қоршаған ортада жалғыз қалдырды. Ф.Ницще топшылаған «Құдайды өлтіріп алған» адамзат, ғылыми 

техникалық прогреске ие арта отырып осы позицияға өзін қойды да «Жоғарғы адам» концепциясымен танылды. 

Тринтарлы жүйедегі бір инстанцияның жойылуы мен адамға тән рационализм мен сенсуализмді алдыңғы орынға 

шығарды. «Теологиямен күресте ғылым ақырында дербестікке қол жеткізді, діни сенім мен ғылыми таным 

салаларының межеленуі орын алды. Теология болмыс мәнінің мәңгілік мәселелерін және адам өмірінің мақсаттарын, 

яғни философия саласындағы тәжірибеге ғана негізделген (эмпириялық) білімдер шектерінен тыс рухани 

мәселелерді өзіне қалдырды да, ал әлемнің қалай құрылғанын зерттеуді бүтіндей ғылымға берді [3,16]. Алайда, 

әлемдік жаратылыстағы адами болмыс табиғатын ашуға талпынудың басты осы жүйесі қауырт дамушы социум 

санасында тез тоқырауға ұшырады: «Біз өз ата-бабаларымыздан әлдеқайда қуатты екенімізді түсіндік, бірақ одан 

бақытты екенімізді сезіне алмадық» [1,518]. ХІХ ғасыр соңындағы Батыс қоғамындағы тарихи-әлеуметтік оқиғалар 

мен болмысты танудың қарқынды жаңа жолының салдарынан батыс адамы ХХ ғасырдан қорқыныш пен үрей, хаос 

пен ақырзаман күтті.  

Талқылау. Модернизм ұғымының терминдік мәнін мәдениет, әдебеит пен өнер салаларына ғана телімей, кең 

мағынасында адамзат дамуының тарихи даму тәжірибесі ретінде қарасақ, модерннің бүкіл адамзатқа ортақ, өзара 

байланысты екіжақты үдеріс екені анықталады. Оның бірі ғылыми-техникалық прогрес, өндіріс саласындағы 

жетістіктер тудырған қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Яғни қоғам өміріндегі (урбанизациялық 

процестер, жұмысшы күшінің жаңа сапа мен сипатқа ауысуы, саяси-әлеуметтік қозғалыстар, формациялық 

өзгерістер (мысалы капиталим мен социализм) модернизация, яки жаңару болса, екіншісі осы үдерістердің 

салдарының жеке индивид-тұлғаға, қоғам мүшелеріне әсерінің көрсеткіші мәдениеттегі, әдебиет пен өнердегі 

модернизм. Модернизмге жаңашылдық тән. Жаңашыл идея, не бастаманың барлығына ортақ белгі өзіне дейінгі 

классика саналған сара жолдан біршама бас тартып, өз концепциясына сәйкес сан тараулы тыңға түрен түсіреді. 

Мәдениет контекстегі модерн мен қоғамдық-әлеуметтік даму сипатындағы модернизация бірінен бірі туындайды, 

бірін бірі толықтырады. Осы тарихи-мәдени жағдайлар тоғысындағы инсан заман ағымына сәйкес 

транформацияланады. «Тұлғаның осылайша индивидтік қуатының артуы және тәжірибесінің кеңеюі артуы арқылы 

трансформациялануы субективтіліктен объективтілікке қарай дамудың жалпы концепциясы арқылы кері байланыс 

түзеді: өзіндік және экономикалық даму. Модерн – экономикалық үдеріс және мәдени көзқарастар тәжірибесі» [4]. 

Демек, модернизм жеке дара әдеби бағыт, мәдени құбылыс деп қана қарастырылмайды. Модернизм өзіне дейінгі 

дәуірлер қалыптастырған Антикалық, Орта ғасырлар, Қайта өрлеу кезеңдері сияқты болмысты танудың таным 
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тудырған тәжірибесі. Модернизм мәселесін қозғағанда оның оның пайда болуының алғышарттары, қалыптасу 

уақыты мен кезеңдерін сөз өтпей кету мүмкін емес. Модернизм туралы зерттеулер оның басым бөлігінің өнер 

салаларымен байланысты екендігіне баса назар аударады. Шындығында да, модерндік таным нәтижесіндегі жетекші 

идеялар сол кезеңдегі тарихи әлеуметтік жағдайлар салдарының көрсеткіші ретінде, алдымен өнер салаларынан бой 

көрсетті. Мысал ретінде 1863 жылғы Франциядағы сурет өнеріндегі академизм талаптарына сәйкес деп танылмай 

кері қайтарылғандардың «Қайтарылғандар салонын» айтуға болады. Академизм талаптары негізінде іріктелетін 

көрмеге осы жылы келіп түскен бес мың дана жұмыстың үш мыңы қайтарылған екен [5]. Бұл жайт сол дәуірдің 

өзінде академиялық қасаңдық бұғауынан босауға талпынған, жаңа әдіс, соны тәсіл іздегендердің молдығын да 

байқатады. Осы жылғы ресми көрмеден шеттетілгендердің ішінде кейіннен импрессионизмнің бастауында тұрған 

Клод Моне, Эдуард Мане, Пьер Огюст Ренуар сынды суретшілердің болған. Осы кезеңдердегі әдеби 

шығармалардың да идеялық және баяндау тәсілдеріндегі жаңашылдықтар лебі есті. Модернистік дүниетанымға тән 

идеяның көріністері Ф.Достоевский, Ш.Бодлер, А.Рембо, т.б. сынды қаламгерлерден байқалып жатты. Осылайша, 

ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басындағы саяси және көркемөнер тарихын зерделей отырып, модернизмнің 

қалыптасу арналары мен алғышарттарын, бастауларын анықтауға болады. Әдебиет пен өнер тарихында модерндік 

көзқарас пен модернистик бағыт ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басында құбылыс ретінде қалыптасты. Тарихи-

философиялық контекстегі модернизмді Еуропа философиясына тән идеологиялық ағым ретінде түсінеміз. Осы 

контекстегі модернизм өз идеологиясы арқылы классикаға айналған құндылықтарды шеттетін, дәстүрлі қоғамға 

қарсы шықты. Дүниетаным ретіндегі модернизмның басты белгісі жаңашылдықтың дәстүрден басым 

болғандығында жатыр.  

Нәтиже. Модернизмнің тұлғалық және ғылыми танымға сүйенетін дүниетанымдық идеология ретіндегі 

бастаулары өнер тарихындағы модернизмнен әріде жатқандығы байқалады. Бұл бағыттың философиялық 

негіздерінің қалыптасу хронологиясы Жаңа Дәуірдің рационалистік философиясының хронологиялық уақытымен 

тұстас келеді. Философиялық контекстегі модернизм болмысты танудағы адамның, адам санасының жетекші 

позицияда болуынан туындайды. Біз сөз етіп отырған кезеңдердегі адам мен оның әлеуметтік (урбанизация мен 

индустриализация) тұрмысы, әлеуметтік орта мен тұлғаның қарым-қатынасында индивидтік сападағы адамға 

жетекші рөл берілді. Модернизм адамды баршаның бастауында тұрған ұлы күш ретінде тани отырып, өзін едейінгі 

адам қолымен жасалған жәдігерлер мен құндылықтарды терістеді. Қай кезеңдегі болмасын жаңа дүниетанымға тән 

қасиет-белгі – өзіне дейінгіні теріске шығару әсіресе модернизмде айқын байқалды және қауырт жүргізілді. Өткенді 

терістеу модернизм бағыты көрініс берген өнердің барлық салаларында жүргізілді.  

Кең мағынасындағы модернизмнің концептуалды мазмұны төмендегідей белгі-ерекшеліктер тұрды: 

1. Өзіне дейінгі транцсендентальды ақиқатқа емес, Адамға, адам санасына деген сенім 

2. Ғылым мен технологиялық жаңалықтарға сүйену; 

3. Өнер мен мәдениетте дәстүрді емес жаңашылдыққа басымдық беру; 

4. Өз бастауларына да күмән таныту, яки оларды да терістеу.  

Адамзат өміріндегі осы бір орасан жылдардың шындығын, ондағы адам жанының түрлі әлеуметтік орта 

тудырған келеңсіздіктермен арпалысын молынан суреттеп, дәл айшықтаған өнер – әдебиет болды. Өйткені 

әдебиеттің айтары – өмір шындығы. «Әдебиет арқылы жеткізілетін шындық, біздің түсінігімізде, әдебиетте көрініс 

табатын шындық, яғни, жүйелі және концептуалды түрде көркем әдебиеттің шеңберіннен тысқарыда тұрып, 

қаламгердің көмегімен шығармада суреттелетін философия. Бұл тұрғыдан алғанда Данте шығармаларындағы ақиқат 

- католиктік теология мен схоластикалық философияның көрінісі [6, 53]. «Өнерде де сөздің кең мағынасында өмір 

көрініс тауып отыр. Көпшілік жағдайларда жазушылар мен ақындар, басқа да өнер қайраткерлері қоғам өмірінің бір 

қарағанда әлеумет үстінен көрінбейтін терең түбінде жатқан құбылыстарын көргендей болады және көркемдік 

құралдар арқылы оларды халыққа жеткізіп отырады» [3, 7]. ХХ ғасыр басындағы әлеуметтік орта өміріндегі 

өзгерістерді, мәдениет пен өнер салаларындағы классикаға айналған эстетиканың жаңалануын әсіресе, әдебиет 

сезінді. Сөз өнеріндегі модернизм өмірдің адам сезінген нәзік иірімдерін түрлі тәсілдер арқылы жаңа дүниетанымды 

жеткізді. 

Қорытынды. Әдебиеттегі модернизм – ілкі бастауларын өз заманындағы адамның әлеуметтік өміріндегі 

өзгерістердін, рухани дағдарыстардан алатын, тарихи көркемдік тәжірибені теріске шығарып, соны форма жаңа 

мазмұн негізінде дүниені көркем пайымдауды мақсат тұтатын әдеби бағыт. Әдеби модернизмнің қалыптасу 

себептері мен тарихи-әлеуметтік алғышарттары өзге өнер түрлерімен сабақтас. Әдебиеттегі модернизм ХІХ 

ғасырдың соңғы онжылдығында туып, Бірінші дүниежүзілік соғыс тудырған салдардың әсерімен ХХ ғасырдың 

жиырмасыншы жылдарында Еуропа мен АҚШ әдебиетінде шырқау шыңынан көрінді. Дүниетаным жаңашылдығы 

модернизмге ұлтаралық сипат дарытты да, өзіне дейінгі әдеби-мәдени дәстүрге дамытуды емес, теріске шығаруды 

мақсат еткен төңкерісшіл рухта қалыптасты. Еуропа мәдениетіндегі әдеби мәдени дәстүр жалғастығының болмауын, 

тоқырауын екі себеппен түсіндіруге болатындай. Бірі классикалық шығармадағы идеялық бөліктің замана үрдісіне 

сай келмеуі болса, екіншісі жазудың техникалық (баяндау стиілі, автор мен қаһарман қарым қатынасы) тұрғыдан 

түгесілуі деп таныды. Бұл жайттарға өзгерімпаз замандағы оқырманның талғамы да әсер етті. Осы себепті де әдеби 

модернизм үшін реализмдегі автордың кейіпкерден басымдығы емес, әлемді көркемдік тұрғада таныудағы даралық 

шығармашылық сипаты маңызды саналды. Дәстүрлі гуманистік мәдениеттің құлдырауында өмірге келген 

модернизм жалпыадамзаттық гуманистік идеялар жолындағы текетіресті емес, адамның ішкі әлеміндегі дағдарысты 

сөз етті. Модернистік шығармалардағы кейіпкердің ішкі әлемінің алдыңғы лектен көрінуі адамды қорғаған сыртқы 
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әлемнің дегуманизациясынан (Х.Ортега и Гассет термині) туындап жатты. Модернистер үшін сыртқы әлем суық та 

қатал кейіпте көрінеді. Әдеби модернистік пайымдауда адамның өмірі қысқа да бір сәттік, «қамшының сабындай» 

ғана кезең. Өмір сүруші субъект әлемнің баянсыздығы мен ондағы осы ыңғайдағы трагизмді бағдарлай алмауы 

мүмкін. Ал жазушының қаламгерлік миссиясы – осы баянсыздық ішіндегі қорқыныш пен ұлылықты, әсемдікті 

көрсету. Адамзат тарихында адам өмірінің мәнділігі оның қауымдасу қасиетімен, социуымдық ортасымен маңызды 

екені белгілі. Әдебиеттегі әлеуметтік проблематика әр кезде де көркемдік назардан тыс қалмайтын-ды. Бұл әсіресе 

реализм тұсында өткір мәселе ретінде өзектеліп, оның социлистік ыңғайы «адам адамға дос, бауыр» тезисімен 

түзілетін. Бұл тұрғыда әдеби модернизм кейіпкерін жалғыз қалдырады: әлеуметтік проблематика мен орта тұлғаның 

болмысын ашу, индивидттік портретін толықтыру мақсатында ған жанама түрде жасалады. Бұл ыңғайда М.Әуезов, 

Ж. Аймауытов, М.Жұмабаев, С. Сейфуллин, С.Ерубаевтан бастап бүгінге дейін шеру тартатын туындыларымыздан 

болмыстың осы сипатын әр түрлі дәрежеде байқай аламыз.  

Модеризмнің дәуір сыны айқындаған айқын белгілерін төмендегідей түйіндеуге болады:  

- адамның (кейіпкердің) ішкі әлеміне үңілуге ерекше құлшыныс таныту; 

- адам мен өнерді дара құндылықтар ретінде бағалау; 

- шығармашылық интуицияға басымдық беру; 

- әдебиетті адам жаны мен болмысының ең құпия, нәзік түкпірлеріне енуге және әлемді рухтандыруға қабілетті 

құбылыс деп тану; 

- жазу техникасындағы (құралдарындағы) жаңашылдық (метатіл, символ, мифошығармашылық, сана ағымы); 

- әлемді әсемдік пен өнер заңдылықтарына бағндыра отырып өзгерту (дадаистер мен сюррелистердің өнердегі 

радикалды ізденістері).  

Көркемдік кеңістікте модернистерді қызықтыратын проблематика әлеуметтік мәселе емес, тұлға ретіндегі адам, 

адамның саналы және бейсаналы бастауларындағы күрестен туындайтын өміртанымдық құбылыстары. Модернистік 

шығарма кейіпкері өз сезімі мен қабылдауларымен тұтастықта қарастырылады, өз субъективті болмысының 

эпиценрі ретінде бағалануымен құнды. Модернистік дүниетаным негізінде өрістеген көркемдік кеңістіктегі адамды 

әдеби қаһарман деп бағалау қиын. Қаһармандық – әлеуметтік құбылыс, әдеби қаһарман – шығарма мазмұнын 

ашатын сюжеттік әрекетті айқындаушы. Ол романтизм мен реализм бағыттарындағы шығармаларға тән болып 

келетін. Ал модернистік шығарманың «қаһарманы» - әлеуметтік беделдің төменгі шектік сызығындағы адам, әркім 

және кез келген. Көркемдік әлем тарихындағы қаһармандар Антикалық дәуірде – құдайлар, ондан кейінгі әдебиет 

дамуында патшалар мен аристократтар болып, модернизм дәуірінде әркім және кез келген әлеуметтік статустағы 

адам болып түйінделді. Модернист жазушылардың қаламынан өзіне дейінгі әдебиет баса назар аудара қоймаған адам 

жанының ішкі дүнесі мен бейсаналы әлемінен өрілген болмыс суреттері туындады. Өзіне дейінгі моралдық этика 

әспеттеуге мүмкіндік бермеген проблемалар әдебиет әлемінен көрінді. Бейсаналықпен байланысты түсіндірілетін 

нәпсі мен қоғамға қатысты бейсаяси қатынас – төңкерістік рухтың белгісі ретінде танылды. Бейсаясилық 

(аполитичность) белгінің бір сипаты – «өнер – өнер үшін» (фр. l'art pour l'art) қағидатымен қабысып жатса, 

әдебиетттен туындайтын адамгершілік игіліктерді кейінгі орынға ысырды. Қайта керісінше қоғам өмірінен жекеге 

бағдар тартқан кейіпкер өмірін рационалды үдерістерді жоққа шығара отырып (мәселен, әлеуметтік статус 

тұрғысындағы кішкентай кейіпкер, коммивояжер Грегор Замзаның иррационалды құбылысы) эстетикалық үйлесім 

тудыруға тырысады. Өйткені модернистік әдебиеттегі басты нысан – қоғамдық шиеленіс емес, сол қоғам мен адам 

арасындағы қайшылықтың адамның дағдарысты санасындағы көрінісі. 
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АБАЙ СӨЗІ – ҰЛТ РУХАНИЯТЫНЫҢ ҰЛЫ БАҒДАРЫ 

 

Aңдатпа 

Мақалада Абай Құнанбайұлының қазақ руханиятының дамуына қосқан үлесі жайлы сөз болады. Биыл ұлы 

ойшылдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шаралар Абайтану ғылымын заман талаптарына сай 

шығармашылық мұраларын әлемдік өркениет қазыналарының бір саласы ретінде танытуға әсер еткендігіне 

тоқталып өтеді. Ақынның айналасына талантты шәкірттер, өнерлі жастар шоғырланғанын, он тоғызыншы ғасырдың 

екінші жартысында Абай ауылы қазақ жұртының бай өнері мен поэзиясының орталығына, ұлттық мәдениетті 

өркендету мен насихаттаудың рухани мектебіне айналды деген тұжырымды ойлар келтіреді. Одан бөлек Абай мен 

Шәкәрімнің рухани үндестігі, бірі аталғанда екіншісі қатар жүретінін, екі ақынның да қазақ халқын әлемдік өркениет 

кеңістігіне бастағанын сөз етеді. Абайдың асыл сөзі мен мол мұрасы темірқазық бағдар сияқты мәңгі жасай береді 

деген оймен қорытындылайды. 

Түйін сөздер: тұлға, ұлт руханияты, өркениет, поэзия, әдеби дәстүр 
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THE WORD OF ABAI IS THE GREAT REFERENCE POINT OF THE NATION'S SPIRITUALITY 

 

Abstract 

The article will tell about the contribution of Abay Kunanbayev to the development of Kazakh spirituality. This year, the 

events dedicated to the 175th anniversary of the great thinker have contributed to the promotion of Abay studies as one of the 

treasures of world civilization. In the second half of the nineteenth century, the village of Abay became the center of rich art 

and poetry of the Kazakh people, a spiritual school for the development and promotion of national culture. In addition, the 

spiritual harmony of Abay and Shakarim, when one is mentioned, the other goes side by side, and both poets initiated the 

Kazakh people into the space of world civilization. He concludes with the idea that the noble word and rich heritage of Abai 

will last forever, like a landmark. 

Keywords: personality, spirituality of the nation, civilization, poetry, literary tradition 
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СЛОВО АБАЯ-ВЕЛИКИЙ ОРИЕНТИР ДУХОВНОСТИ НАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье речь пойдет о вкладе Абая Кунанбаева в развитие казахской духовности. В этом году мероприятия, 

приуроченные к 175-летию великого мыслителя, способствовали популяризации науки абаеведения как одной из 

сокровищ мировой цивилизации. Он подчеркивает, что вокруг поэта сосредоточены талантливые ученики, 

талантливая молодежь, что во второй половине девятнадцатого века село Абай стало центром богатого искусства и 

поэзии казахского народа, духовной школой возрождения и пропаганды национальной культуры. Кроме того, 

духовное созвучие Абая и Шакарима говорит о том, что, когда один из них упоминается, другой идет рядом, оба 

поэта начинают свой казахский народ в пространство мировой цивилизации. Благородное слово и богатое наследие 

Абая навсегда останутся такими же, как темирказахский маршрут. 

Ключевые слова: личность, духовность нации, цивилизация, поэзия, литературная традиция 

 

Кіріспе. Ұлттық руханиятымыздың сонау заманалар тереңінен тамыр тартқан ұлы шежіресінің өне бойында 

сан алуан тағдырлы сонау дәуірлердің, ұлы дала мәдениетінің тынысы мен демін, үні мен ойын бүгінге жеткізген 

қаншама ғұлама даналар, озық ойшылдар, ақындар мен жыраулар өткені мәлім. Олардың тарихтан да, халықтың 

санасынан да алатын орындары ерекше.  
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Үстіміздегі жылы әлем жұртшылығы болып айрықша құрметпен бағалап, мерейтойларын мәртебелі мереке 

түрінде атап өтіп отырған Әбунасыр әл-Фараби мен Абай Құнанбайұлының (1) мұралары - осының айқын айғағы. 

Олардың есімдері бүгінде Аристотель, Конфуций сынды ғаламдық, адамзаттық көлемдегі алыптар қатарында аталуы 

баршамыз үшін аса зор мақтаныш.  

Осы тұста Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласында әдемі өрілген «Абайды қалай дәріптесек те жарасады. Оның ғибратты ғұмыры мен 

шынайы шығармашылығы – қазақ халқына ғана емес, жаһан жұртына да үлгі-өнеге» (2) деген жолдарының 

астарында аса терең мән жатқанын атап айтқымыз келеді. Мұнда ұлы ойшыл ақынымыздың шығармашылық 

мұраларын әлемдік өркениет қазыналарының бір саласы ретінде таныту арқылы оның есімін «Адамзаттың Абайы» 

дәрежесіне көтеру идеясы айқын көрінеді. Бұл дегеніңіз бір кезде іргетасын ұлы Мұхтар Әуезов қалаған Абайтану 

ғылымының алдынан заман талаптарына лайық аса зор міндеттер бой көтереді деген сөз. 

Бүгінге дейін ұлы Абайдың асыл мұраларын жан-жақты зерттеу бағытында қыруар ғылыми жұмыстар 

атқарылды. Бұл бағыттағы жұмыстарға әдебиеттанушылар ғана емес, әлеуметтік-гуманитарлық ғылым салаларының 

көптеген ғалымдары атсалысты. Жоғары деңгейдегі зерттеулер, монографиялар мен кітаптар дүниеге келді. 

Әдетте өткен тарихтың белгілі бір белесінде ғұмыр кешкен ақын-жыраулар туралы зерттеу еңбектерде оларға 

«өз заманының жыршысы» деген баға беріліп жатады. Шындығы да солай. Ақын жырына өз заманының ой-арманы, 

сыры мен мұңы арқау болады.  

Ұлы Абай да өз дәуірінің қоғамдық, әлеуметтік портретін жасады, замандастарының типтік образын сомдады. 

Қазақ даласындағы жағдайды, адамдар психологиясын, тұрмыс-салтын, мінез-құлқын суреттеуде ақын мейлінше 

шынайы сыншылдық танытты. Дегенмен осыған қарап Абайды «өз дәуірінің жыршысы» дәрежесінде ғана бағалай 

алмасақ керек. Ұлы ақынның даналық тұлғасын мұнымен шектей алмаймыз. 

Абайдың әрбір шығармасы ұлт азаматтарына болашақты мегзеді, «неден жиреніп, неден үйрену» керек екенін 

нұсқады. Яғни қазақ даласын, ұлтының санасын өркениетті дамудың биігіне көтеруге ұмтылды. Қоғамдағы 

кемшіліктерді, әділетсіздікті, сауатсыздық пен мәдени артта қалушылықты өлтіре сынай отырып, ұлт азаматтарын 

ертеңгі өркениетке бастайтын жаңа қадамдарға шақырды. Сауатсыздықты әшкерелей отырып, білімді жұрттан өнеге 

үйренуді уағыздады. Ғылымы бар елдерден үлгі алуды насихаттады. Ақын шығармаларын тек жалаң сын деп 

қабылдауға болмайды. Абайдың әр сөзін философиялық дүниелер деп бағалаған лайық. 

 Сөзімізге дерек ретінде ақынның «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» атты өлеңінде замандастарына 

қаншама терең ой салар мәселелер көтерілгенін айтсақ та болар деп ойлаймыз. Өлеңінде ел ішіндегі әртүрлі 

әлеуметтік топтардың өкілдерін молынан қамти келіп, ақын халықтың тұтас бейнесін суреттейді. Ақынның қандай 

мәселеге де философиялық биіктен көз жіберетін дана ойшыл тұлға ретіндегі жаратылысы көрінеді. Көрнекті ғалым 

З.Ахметовтың сөзімен айтқанда: «Ақынның поэзиядағы өз тұлға-бейнесі арқылы біз оның өзі өмір сүрген заманды 

қалай танитынын, халықтың мүддесін, арман-тілегін қалай түсінетінін көреміз» (3, 29). 

Тұжырымдап айтқанда, Абайдың айналасындағы қоғамды, тұстастарының өмірін, қазақ даласындағы артта 

қалушылықты баяндаған өткір сынын қазақ даласын, ұлт руханиятын алдағы өркениетті өмірге бағыттаған басты 

бағдар деп бағалауымыз керек. 

Абай сөзінің құдіреті ең алдымен ұлттық әдебиеттегі жаңашылдығынан көрінді (4). Қазақ өлеңі Абай арқылы 

жаңа арнада өрілді. Ойшыл лириканың сұлу өрімдері қазақ даласына Абай арқылы кеңінен тарады. Ақын 

айналасына талантты шәкірттер, өнерлі жастар шоғырланды. Тіпті он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысындағы 

Абай ауылы қазақ жұртының бай өнері мен поэзиясының орталығына, ұлттық мәдениетті өркендету мен 

насихаттаудың рухани мектебіне айналды. Абайдың шығармашылық тәлімінен дәріс алған, ұстаз жырларының нәрін 

сезінген шәкірттері арқылы қазақ поэзиясындағы Абай қолтаңбасы аясын кеңейтіп, тұтас дәстүрлі әдеби мектепке 

айналды. «Бұл дәстүр – қазақ әдебиетінің алға басу тарихында заңды жалғасын тауып, жан-жақты байып келе жатқан 

ұлы арна»,- дейді (5) көрнекті Абайтанушы ғалым М.Мырзахметов.  

Нәтижелер. Ақынның әдеби айналасының қыры мен сырын ашу арқылы Абайтанудың жаңа бір қыры 

ашылмақ. Абайдың әдеби дәстүрі - халқымыздың кешегісі мен бүгінін жалғастырып, болашаққа бағыт-бағдар 

беретін қазына және ауызша мұраларының өзін ғана жүз том кітап ретінде ұсынып, сөз өнерінің құдіретін биік 

бағалайтын ел ретінде танылып отырған қазақ халқын әлемдік өркениеттің алдыңғы қатарына бастайтын ұлы 

құбылыс.  

Абайдан кейінгі әдебиет дегенде ең алдымен ауызға ілініп, ойға оралатыны ұлы ұстаздың өзінен тікелей тәлім-

тәрбие алып, шығармашылық мектебінен дәріс алған Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл, Кәкітай, Мұқа, Шәкәрім, Уәйіс, 

Әріп, Әсет, Нарманбеттер тәрізді талантты шәкірттер тобы. Абайды тану мен танытудың бастау көзінде осындай 

таланттар шоғыры жөніндегі терең де жан-жақты зерттеулер жатуға тиіс. Өкінішке орай, кезінде Абайдың өзі 

жөнінде, оның әдеби мектебі жөнінде, ұлы ақынның төңірегіндегі ақындар жөнінде әділ пікірін айтып, тиісті бағасын 

беруге талпынған М.Әуезов, Қ.Мұхаметхановтардың маңдайы тасқа соғылды. Сол себепті де аталмыш ақындар 

шығармашылығына күні кешеге дейін тұтас бір шығармашылық-эстетикалық құбылыс ретінде баға бере алмадық. 

Ал шын мәнінде бұл ақындар ұлы ұстаздың жаңа тұрпатты әдеби дәстүрінің құдіретін, Абайдың ақындық, 

ойшылдық тұлғасының күшін алғаш сезініп, соны баянды етуге, ілгері апаруға талпынған алғашқы қарлығаштар, 

ұлы дәстүрдің ұлағатын тұңғыш ұққан өз алдына қуатты бір шығармашылық құбылыс болатын. Абай бастаған жаңа 

әдеби үдерістің шынайы табиғатына баға беру де осы құбылысты тани білуден бастау алса керек. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

213 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері қарай осы аталған ақындардың шығармашылық өмірбаянын, ақындық мұрасын 

зерттеу қолға алынды. Бұл арада осы бағыттағы істің қашанда бастаушысы болған, сол үшін кезіндегі алпауыт 

саясаттың талай-талай ауыртпалықтарын арқалаған көрнекті абайтанушы ғалым Қайым Мұхаметхановтың есімін 

айрықша бөліп айтқан жөн. Кеңестік идеологияның қаһары жер жарып тұрғанда да өзінің осы жолдағы адал 

мұратынан бас тартпаған қайсар ғалым тәуелсіздік заманы туған алғашқы сәттен бастап Абай шәкірттерін халқына 

таныстыруда қыруар іс атқарды. “Абайдың ақын шәкірттері” атты бірнеше кітаптан тұратын еңбегін жариялады. 

Оларда Абай талантын үлгі тұтқан өнерлі шәкірттердің бұрын-соңды белгілі-белгісіз шығармалары топталып, 

оқырман назарына ұсынылды.  

Талқылау. Абайдан кейінгі жаңа үрдістегі ұлттық әдебиетіміздің көшін жалғаған Әсет Найманбаев, Әріп 

Тәңірбергенов, Көкбай Жанатаев, Нарманбет Орманбетұлы, Тайыр Жомартбаев, т.б. тәрізді шәкірт ақындардың 

шығармашылық мұралары жөнінде арнайы зерттеу жұмыстары жүргізілді, ғылыми диссертациялар қорғалды, 

монографиялар жазылды. Абайтанушы ғалымдар қатары білімді жас зерттеушілермен толықты. 

Тәуелсіздік жылдары ұлы ақынның өміршең дәстүрін жалғастырған Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет 

Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев сынды біртуар алаш арыстарының есімі 

мен мұралары ортамызға оралды. Олардың өмір жолын, шығармашылық өнерін таныстыру бағытында көптеген 

ғылыми еңбектер, зерттеу мақалалары шықты. Бұл іске республиканың белгілі ғалымдары түгелдей атсалысты. 

Ш.Сәтбаеваның, С.Қирабаевтың, Р.Нұрғалиевтің, Ш.Елеукеновтың монографиялық еңбектері жарияланды. Бір 

сөзбен айтқанда, осы жылдары ұлттық әдебиет пен әдебиеттану ғылымы өзін-өзі тану мен танытудың жаңаша бір 

тынысын бастан өткерді. 

Абайдың ақындық, ойшылдық құдіретін танытуда ұлы дәстүрді жалғастырған осынау ізбасар ұрпақ өкілдерінің 

еңбектері орасан зор роль атқарды. Бұл тұста Абайдың талантты шәкірті Шәкәрім шығармашылығының зерттелуі 

халқымыздың сонау тарих тереңінен бүгінге жалғасып келе жатқан аса бай мәдени, рухани қазынасын түгендеу мен 

бағалаудың құрамдас бір саласы болғанына дау жоқ.  

Абай мен Шәкәрім есімдері қашанда қатар аталады. Шәкәрімнің шығармашылық қуатын неғұрлым аша түскен 

сайын ұлы ұстаздың құдіреті асқақтай береді. Сол себепті де Шәкәрім жайындағы әрбір зерттеу, әр еңбек 

Абайтануға қосылған үлес болары анық. 

Жиырмасыншы ғасырдың сексенінші жылдарының соңынан бастап Шәкәрімнің шығармашылық мұралары 

шынайы ғылыми тұрғыдан, монографиялық сипатта жан-жақты зерттеле бастады. Ондаған кандидаттық, докторлық 

диссертациялар қорғалды. Дана тұлғаның әдеби шығармашылық мұраларын зерттеу барысында әдебиеттанушы 

ғалымдармен қатар тіл білімі саласының, тарих, философия, әлеуметтану, шығыстану, музыкатану ғылымдарының 

өкілдері де көлемді ді күрделі ғылыми еңбектер жариялады. 

Абайтанудың бір арнасы саналатын Шәкәрімтану саласында жан-жақты зерттеу жүргізіп, құнды 

монографиялар жариялаған түрлі ғылым саласы өкілдерінің еңбектерін бұл салаға қосылған бағалы үлес деп 

бағалаған жөн(6). 

Әдебиеттану саласындағы көрнекті ғалымдар С.Қирабаевтың, Ш.Елеукеновтың, Ш.Сәтбаеваның, 

Қ.Мұхаметхановтың, М.Мағауиннің, М.Базарбаевтың, Р.Бердібаевтың, Р.Нұрғалидың, М.Жармұқамедовтың, 

Б.Әбдіғазиевтің, Р.Сейсенбаевтың, Б.Байғалиевтің, тағы басқа авторлардың ғылыми еңбектері Шәкәрім 

шығармашылығын әр қырынан қарастыра отырып, оның ұлттық рухани қазынамыздағы мәртебелі орнын айқындап 

берді. 

Сол зерттеулердің сыртында Абай мен Шәкәрім мұраларын насихаттау бағытында қандай нәтижелі бастамалар 

болды десек, Тәуелсіздік жылдары алдымен еліміздің жоғары оқу орындарында арнайы Абайтану орталықтары 

ашылып, ұлы ақын шығармаларын жинақтап бастырумен, білім алушы жастарға насихаттаумен айналысты. 

Алғашқылардың бірі болып Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде осыдан бірнеше жыл 

бұрын көрнекті ғалым Мекемтас Мырзахметұлының басшылығымен «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығы 

шаңырақ көтеріп, жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу орындарына арналған «Абайтану» пәнінің 

оқулықтарын даярлауды қолға алды. Абай шығармаларын оқытудың электронды оқулығын дайындап, қолданысқа 

енгізді. Университеттің барлық мамандықтарындағы оқу топтарына «Абайтану» пәні оқытыла бастады.  

Абай университеті ұжымының бастамасымен шет елдерде «Абай орталықтары» ашылды. Ұлы ақын мұраларын 

насихаттау мақсатында республикамызда бірінші болып 2011 жылы Қытай Халық Республикасының Құлжа 

қаласында Іле педагогикалық университетінде алғашқы «Абай орталығы» дүниеге келді.  

Бүгінде Абай университетінің ұйымдастыруымен Қытай, Түркия, Ресей, Польша жерінде, алыстағы 

Вьетнамның Ханой, Хошимин университеттерінде «Абай орталықтары» жұмыс істейді. Аталмыш орталықтардың 

ұлы ақын мұраларының халықаралық деңгейде танылуына сіңіретін еңбегі аз емес.  

Мұндай орталықтар бұдан кейінгі кезеңде республикамыздағы өзге де оқу орындары тарапынан әртүрлі 

елдерде ашылып жұмыс істей бастады. Әйтсе де мәртебелі жұмысты ұйымдастыруда әлі де ойластыра түсетін 

жағдайлар аз емес. Ең алдымен аталмыш орталықтардың атқарар міндеттерін, бағыт-бағдарын, таяудағы және 

перспективалық жоспарын, бір сөзбен айтқанда стратегиясын айқындайтын кешенді тұжырымдама керек. Және 

осындай тұжырымдама негізінде жұмыс істейтін үйлестіруші орталық қажет. 

Абай мұраларын және ұлы ақынның дәстүрін жалғаған ұлттық әдебиетті насихаттау мен кешенді зерттеу 

мақсатында өмірге келген аса ауқымды шаралардың бірі осыдан бірнеше жыл бұрын Абай жерінде, Семей 

мемлекеттік педагогикалық институты жанынан «Шәкәрім» ғылыми-зерттеу орталығының құрылуы болды. Абай 
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мен Шәкәрім мұраларын зерттеу мен насихаттауда, әсіресе Шәкәрім шығармашылығын зерттеу, ойшыл ақынның 

мұраларын шын мәнінде біртұтас құбылыс ретінде жүйелі насихаттау ісінде аталмыш орталықтың атқарған жұмысы 

орасан зор болды. Орталық ғалымдарының күшімен «Шәкәрім» атты тұлғалық энциклопедия жарыққа шықты.  

Бұған дейын қазақ топырағында «Абай» тұлғалық энциклопедиясының ғана туғанын ескерсек, оның ізін ала 

«Шәкәрім» энциклопедиясының жарық көруі әрі заңдылық іспетті, әрі ұлтымыздың рухани жаму жолындағы кезекті 

биік жетістігі болды. 

«Шәкәрім» ғылыми зерттеу орталығында өмірге келіп, жүзеге асырылған ендігі бір ғылыми жоба «Шәкәрім 

әлемі» атты ғылыми монографиялық еңбектер сериясы болды. Аталмыш серия бойынша белгілі Абайтанушы, 

Шәкәрімтанушы ғалымдар А.Еспенбетовтің, Ғ.Есімнің, Е.Сыдықовтың, Б.Әбдіғазиұлының, Т.Шанбайдың, т.б. 

еңбектері республикамыздағы «Фолиант» баспасынан жүйелі түрде жарық көрді.  

Абай мен Шәкәрім мұраларын насихаттауда орталықтың ұйымдастыруымен шығып тұрған «Шәкәрім» 

журналы елеулі роль атқарды. 

Абайтану саласындағы осы табиғаттас жұмыстар бүгін де айрықша қарқынмен жалғасып жатыр. Ұлы ақынның 

175 жылдығына орай республикамыздан тысқары жерлерде қаншама мерейтойлық шаралар жоғары дәрежеде 

ұйымдастырылды. Бүгінде Абай мерейтойы бүкіләлемдік дейгейде, адамзаттың рухани мәдени қазынасы ретінде 

бағаланып отыр.  

Ұлы ақынның мерейтойын атап өту бағдарламасы аясында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті жанынан «Абай академиясының» ашылуы ұлтымыздың ұлы Абайға тағзым ете отырып дүниеге 

әкелген зор құрметті ісі деп есептейміз. Бүгінге дейін Академия тарапынан белгілі абайтанушы ғалымдардың 

ондаған зерттеу кітаптары дайындалып баспадан шықты. «Абай мұрасы» атты халықаралық конференция 

ұйымдастырылды. Академия басшысы, белгілі тарихшы ғалым Ерлан Батташұлының соңғы жылдары жариялаған 

қазақ руханияты, Алаш қайраткерлері жайындағы елеулі еңбектері мен кітаптарының зиялы қауымның биік бағасын 

иеленуі, сондай-ақ, ұлы Абайдың айналасы туралы жазған «Шәкәрім», «Құнанбай» кітаптарының Мәскеудегі әйгілі 

ЖЗЛ сериясымен жарық көруі бұл академияның тізгіні шынайы кәсіби маманның қолында екенін дәлелдесе керек.  

Қорытынды. Дана Абай қазақты барша әлемге танытты. Оның өлеңдері жұмыр жерді мекендеген ондаған 

халықтардың тіліне аударылды. Сол арқылы қазақ жыры әлемдік кеңістікті шарлап кетті. 2013 жылы Ханой 

университетінде Абай орталығын ашу салтанатында оқу орынының оқытушылары ұлы Абайдың өздеріне ұнаған 

жырларын аударып, шағын жинақ етіп бастырып бізге сыйға тартқан сәтте кеудемізді соншалық мақтаныш 

кернегені естен кетпейді. 

«Ақын мұрасы- халқымыздың сарқылмас асыл қазынасы, - дейді белгілі абайтанушы ғалым Ж.Ысмағұлов. - 

...Халық тарихи дамудың қаншама асуларынан асып, қандайлық биігіне көтерілсе де, Абай аты мен Абай сөзі 

әрдайым оның аузындағы жыры, көкірегіндегі иманы, санасындағы ожданы болып қала береді»(4, 318). 

Ұлы дала руханиятының мәртебесін биіктетіп, қазақ халқын әлемдік өркениет кеңістігіне бастайтын темірқазық 

бағдар іспетті ұлы Абайдың асыл сөзі мен мол мұрасы мәңгі жасай бермек.  
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М.ӘУЕЗОВКЕ ЖҰМБАҚ БОЛҒАН АБАЙ ӨЛЕҢІНІҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада М.Әуезовке түсініксіз болған Абайдың «Жаз» өлеңінің түпнұсқасы туралы алғаш рет сөз етіледі. 

М.Әуезовтің осы өлеңнің кейбір жолдарына ақын қолтаңбасы екендігіне күдікпен қарауы алдымен қарастырылады. 

Түпнұсқаны анықтауда ақынның көзі тірісінде жарияланған газеттік нұсқа негіз етіледі. «Жазды күн шілде 

болғанда» деп басталатын өлең «Дала уалаятының газетінде» 48 жолмен берілсе, ақын жинақтарында 60 жолмен 

берілуі текстологиялық жолмен зерделенеді. М.Әуезовтің көңіліне қонбаған осы артық жолдардың қажетсіздігі 

тұңғыш рет дәлелденеді. Газеттік нұсқаны академиялық жинақтармен салыстырғанда кездесетін өлеңдегі жекелеген 

сөздердің дұрыс-бұрыстығына да көз жеткізілді. Текстологиялық сырын қарастыруда ұлы ақынның шын шеберлігін 

аша түсетін Абай өлеңінің газеттік нұсқасы негізгі әрі түпнұсқа екендігі айқындалады.  

Түйін сөздер: мәтін, қолжазба, түпнұсқа, тұжырым, мәтіндік айырмашылықтар, газеттік нұсқа, болжам, 

қателер, поэзия, жинақ 
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THE HISTORY OF PUBLICATION OF ONE POEM BY ABAY 

 

Abstract 

This article deals for the first time about the textual problem of Abai’s poem “Zhaz”, reading and critical analysis of it by 

M.Auezov. When preparing the printed text of the poem, some of its lines raised doubts. When defining the original, the 

newspaper versionwas taken as a basis which was published during the author’s lifetime. The poem, which begins with the 

words “Zhazdy kun shilde bolganda”, consisted of 48 lines, and first appeared in the newspaper “Dala ualayaty”, then it was 

published in the author’s collections, where there were already 60 lines. For the first time, the article talks about deleting extra 

lines, which once led to the confusion of M.Auezov. Comparing the newspaper version with academic collections, the author 

substantiates the correctness of correcting individual lines by meaning, guessing, by style of context. As a result, it turns out 

that the newspaper version is the only correct one and is the original. 

Keywords: text, manuscript, original, textual differences, newspaper version, forecast, errors, wording, poetry, 

collection 
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ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ АБАЯ 

 

Аннотация 

В данной статье впервые говорится о текстологической проблеме стихотворения Абая «Жаз», прочтении и 

критическом анализе ее М.Ауэзовым. При подготовке печатного текста стихотворения отдельные ее строки вызвали 

сомнение. При определении оригинала за основу был взят газетный вариант, увидевший свет при жизни автора. 

Стихотворение, которое начинается словами «Жазды күн шілде болғанда», состояло из 48 строк, и впервые 

появилось в газете «Дала уалаяты», затем было опубликовано в авторских сборниках, где насчитывало уже 60 строк. 

В статье впервые говорится об удалении лишних строк, которые в свое время привели в замешательство М.Ауэзова. 

Сопоставив газетный вариант с академическими сборниками, обосновывается правомерность исправления 

отдельных строк по смыслу, по догадке, по стилю контекста. В результате выясняется, что газетный вариант 

является единственно верным и представляет собой оригинал.  

Ключевые слова: текст, рукопись, оригинал, текстовые различия, газетный вариант, прогноз, ошибки, 

формулировка, поэзия, сборник 
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Кіріспе.Абайдың «Жаз» өлеңінің шығу тарихы ақынның 1933 жылғы алғашқы толық жинағында берілген 

М.Әуезовтің Көкбай ақыннан жазып алған естелік әңгімесі бойынша көпшілікке мәлім. Осы естелікті Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылым академиясының кітапханасындағы қолжазба қорында сақталған М.Әуезовтің «Абай 

өлеңі туралы» деген еңбегінен оқығанда «Жаз» өлеңіне қатысты абайтанушы ғалымның өзіне түсініксіз жайттарды 

аңғардық. Анықтап айтсақ, «Жаз» өлеңіндегі Абайдың суреттеген ауылы өз ауылы. Байдың (1933 жылғы толық 

жинақта «Абайдың» деп берілген (338-б) астындағы аяңшыл – Абайдың Әбдірахметтен алған «аяңшыл күрең төбел 

аты». Айқайшы шалы: сол жылы өз ауылымен көрші болып отырған Әнет Бармақ деген шал. Құс салып жүрген жас 

жігіттер өзінің балалары: Ақылбай, Әбдірахман болатын» [1, 35] деп берілген естелік сөздерге жауап ретінде сол 

беттің соңындағы қызыл қаламмен жазылған глоссты /ескертпені/ кездестіреміз. Онда мынадай сөздер бар: «Көкпай 

«Жаз» өлеңіндегі аты аталмай жазылып айтылған адам атаулының барлығын өзінше атап, танытып пәлен-пәлен 

деп береді. Бірақ біздің ойымызда бұл Көкпайдың өз топшылауы, өз шешуі. Дәліне келгенде өз шешуі ұқсаса да, тақ 

аяңшылға мініп келген бәйге атындай аңқылдайтын байды Абай өзім деп қойды ма екен. Бұл тым надан бай, ол 

Абай болмас. М.Ә.» Бұл, әрине, Көкбайдың естелігін өз аузынан естіп, жазып алған академик М.Әуезовтің сөзі 

екендігіне шүбә жоқ. 

Ғалымның осы орынды күдігіне Абайдың көзі тірісінде «Дала уалаятының газетінде» (1889, №7) жарық көрген 

өлең нұсқасын оқығанда ғана анық көз жетізуге болады. Өйткені газеттік нұсқада «тақ аяңшылға мініп келген бәйге 

атындай аңқылдайтын... тым надан байдың» бейнесі мүлдем берілмеген еді.  

Әдістеме.«Дала уалаятының газетінде» жарияланған өлең нұсқасы кейінгі шыққан Абай жинақтарындағы 

нұсқалардан өзгешелік танытса да осы уақытқа дейін әдебиеттану ғылымында орны елеусіз қалып, өз бағасын ала 

алмай келуі де ойлантатын жайт екені жасырын емес. Тіпті, Абайдың өз қолжазбасы сақталмағандықтан ақынның 

көзі тірісінде жарияланған өлеңдерінің әрбірі ескерусіз қалмауы игі еді. Бәлкім, Абай жинағын баспаға даярлауда 

текстологиялық негіз ретінде 1909 жылғы алғашқы жинақ пен Мүрсейіт қолжазбаларына (1905, 1907, 1910) сүйенген 

кеңес дәуірі мен тәуелсіздік жылдрындағы зерттеушілер М.Әуезов әзірлеген ақынның алғашқы толық жинағындағы 

(1933) нұсқаны да алға тартатын шығар.  

 Негізінен М.Әуезов Абай шығармаларының толық жинағын (1933) баспаға әзірлеп, жарыққа шығарған 

уақытта «Жаз» өлеңінің газеттік нұсқасынан бейхабар болатын. Олай дейтініміз, біріншіден, «1880 жылдан бастап, 

1886 жылдарға шейін Абай әр түрлі өлеңді жазып жүрді. Бірақ бұл уақыттағы сөздерінің барлығын Көкбай сөздері 

деп жүргізді. Кейін Омбыда «Дала Уалаяты» мен «Серке» газеті шыққанда, бірер өлеңін тағы да менің атыммен 

жіберді... Осы хал 1886 жылға шейін келді де, сол жылдардың жазында ел жайлауға шықты...» [2, 48] деп әрі қарай 

«Жаз» өлеңінің шығу тарихы баяндалатын Көкбайдың естелік әңгімесіне назар аударғанда тап осы өлеңнің «Дала 

уалаятының газетінде» жарық көргендігі туралы нақты мәліметті көріп тұрған жоқпыз. Екіншіден, «Дала 

уалаятының газеті» және осы өлеңнің сол газетте жарияланғандығы туралы қазақ жұртшылығы ең алғаш 50-

жылдары тарих ғылымдарының докторы Х.Н.Бекхожиннің («Абай және Дала уалаяты»// Ученные записки 

Казахского государственного университета.– 1950.– Т. 8.– 32 б.) еңбегі арқылы танысқан болатын. Үшіншіден, 

газеттік нұсқаның жинақтық нұсқалардан өзгешелігіне цензураның кінәсы етіп дәлелдеген Х.Н.Бекхожин, Ғ.Әбетов, 

т.б. зерттеушілердің еңбектері де өз ықпалын тигізді.  

Мәселен, «Дала уалаятының газетіндегі» (1889, №48) Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің сынына жауап ретінде жазған 

Х.Н.Бекхожинның ой-тұжырымына тоқтала кетсек, «...Абайды жұрттан бұрын іздей бастаған Мәшһүр Жүсіп болды. 

Ол былай деп жазды: «Газетте жарияланған өлең «Құнанбайдың баласынікі» деген сөз халыққа жарияланды. Оның 

өлеңінен «байлығы жақсы білініп тұр, бірақ халыққа пайдалы іске жаһат қылғаны білінбейді... Біз Ибраһим 

мырзаның өнерін Құнанбайдан артық деп естіген едік... артында байлығы һәм келісті болып өлеңге қосылып тұрған 

соң, өлеңіне өнерін муафих қылып сөйлесе керек қой деп айтып жатырмыз» («Дала уалаяты», 48, 1889). Мәшһүр 

Жүсіп бұл сөзді тегінде, Абайдың «Жаз» деген өлеңі туралы айтқан. Бұл өлең газетте Құнанбай ауылының жайлауға 

көшіп келіп қонып жатқан көрінісін, оның байлығын суреттейтін тақырыппен басылғанын, ал өлеңнің кедейлердің 

бейшаралық халін сипаттайтын жерлерін цензура қысқартып тастағанын ол білмеген. Абай өз әкесі Құнанбайдың 

емес, жалпы қазақ байларының тұрмысын суреттегенін Мәшһүр Жүсіп түсінбеген. Ал оның «халыққа пайдалы іске 

жаһат қылғаны білінбейді» деп өлеңнің газеттегі қысқартылып басылған түріне қарап айтқан» [3, 111] дейді ғалым. 

Сонда Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің «халыққа пайдалы іске жаһат қылғаны білінбейді» деген сынына «кедейдің 

бейшаралық халінің» қандай қатысы бар? Газеттегі халыққа пайдалы дүниелерді ғана басу туралы айтысқа түскен 

сын-пікірлерден хабардар Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің мақаладағы айтпақ ойы, көздеген мақсаты да мүлдем басқаша 

еді... Жалпы, газеттік нұсқадағыдай «байғұс шалдың» бейнесі суреттелмесе, М.Әзезовке түсініксіздік танытқан 

байдың «надандығы» да байқалмас еді.  

М.Әуезовтің «Бүтіндей алғанда Абай текстерінің дұрыстығына келтірілген көптеген күдіктер сол текстің 

ауызша және қолжазба нұсқаларының барлық жиынтығын текстологиялық талдау жасау жолымен жоққа 

шығарылады...» [4, 25] деген ғылыми тұжырымына сүйене отырып, текстология шарттары бойынша газеттік 

нұсқаны ақынның 1995 жылғы академиялық толық жинағымен салыстырып шыққанда көптеген маңызды 

мәселелердің беті өздігінен ашылатыны да даусыз. 

Нәтижелер.«Жазды күн шілде болғанда» деп басталатын өлең «Дала уалаятының газетінде» 48 жолмен 

берілсе, жинақта 60 жолмен берілген. Ең алдымен артық жолдардың ретіне келсек, жинақтағы: 
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Білімділер сөз айтса 
Бәйге атындай аңқылдап, 
Өзгелер басын изейді, 
«Әрине» деп мақұлдап. 

Ақ көйлекті, таяқты 
Ақсақал шығар бір шеттен: 
Малыңды әрі қайтар деп, 
Малшыларға қаңқылдап. 
Бай «байғұсым десін» деп, 
«Шақырып қымыз берсін» деп 

Жарамсақсып, жалпылдап. 
 
...Өткен күннің бәрі ұмыт, 
Қолдан келер қайрат жоқ, 
Бағанағы байғұс шал 
Ауылда тұрып күледі... – 

 
деген жолдар газеттік нұсқада жоқ. Және өлеңдегі: 
 
Өткен күннің бәрі ұмыт 
Қолдан келер қайрат жоқ, – 
 

деген жолдар 1909 жылғы кітапта да жоқ. Ал газеттік нұсқадағы: 
 
Салтанатты байлардың 
Жай отырған сөйлемей 
Шаршағаннан ыстықта 
Самаурыны бұрқылдап, – деген жолдар жинақта: 

 
Салтанатты байлардың 
Самаурыны бұрқылдап, –деп берілген.  
 
Абай бұл жерде сапырылған қымызды емес, бұрқылдаған самаурынды алып отырғаннан кейін газеттік 

нұсқадағысы қонымды болар. «Көлеңке қылып басына», астына кілем төсеп отырған байларға сапырылған қымыз да 

жарасар еді. Бірақ ақын ыстықта шаршаған соң сөйлемей, жай отырған салтанатты байлардың самаурынын 
бұрқылдатқанды жөн көрген.  

Ал газеттік нұсқада жоқ жолдарға келсек, М.Әуезовтің айтуынша, «...бұл жағдайда текстологиялық талдаудың 
негізі болып Абайдың ақындық тілі мен шығармашылық әдісінің өзіндік ерекшелігі» еске алынуға тиіс еді. 

Жыр үлгісінде жазылған бұл өлеңнің тақырыбы мен идеялық мазмұнына, әсіресе, соңғы төрт жолы жинақтық 
нұсқада сай келмейді. Мәселен, «Байғұс шалдың» қошемет қылып қарқылдап кімге күлетіні түсініксіз. Негізінен 

жыр үлгісінде жазылған өлеңдердің соңғы тармақтары мәндірек болуға тиіс. Жинақтағы «қошемет қылып 
қарқылдап» деген соңғы жолы «қаз сыпырса жарқылдап» деген төменнен санағанда алтыншы жолмен ғана ұйқасып 
тұр. Ал газеттік нұсқада анық әрі толық берілген: 

 
Тамашасын шалдардың 
Қошемет қылып қарқылдап. 

 
Қаз сыпырып жарқылдаған жас бозбалалардың шалдардың тамашасын қошеметтеп қарқылдап күлулері 

қисынды болса, газетте жарияланған мәтіннен көз жазбауға тиіспіз, өйткені қолымызда түпнұсқа деп танырлық 
қолжазба жоқ қой. 

Сонымен, «Абайдың әдетінде бір жазған өлеңін қайта түзеп жазып, қайтадан қарастыру машығы жоқ. Жалғыз 
ғана «Сегіз аяқ» деген өлеңінің басын қайта бір түрлі қылып айтып еді деген сөз бар»,– деп жазған М.Әуезовтің 

пікіріне сүйенсек, жинақтағы артық жолдар Абайдың атына шаң жуытпау «саясатынан» сол кездегі шәкірттерінің 
немесе көшіруші мен жинаушы, жариялаушылардың түзетулері ме екен деген ойға бастайды. 

Талқылау.Енді «Жаз» өлеңіндегі жекелеген сөздердің дұрыс-бұрыстығына келсек, газеттік нұсқада:  
 
Шұрқырап жатқан жылқының 
Шалғыннан жүні қылтылдап 

 Құр ағарып алыстан –  
делінсе, академиялық жинақта: 
Шұрқырап жатқан жылқының 
Шалғыннан жоны қылтылдап, 
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- деп беріледі. Жинақтағы түсінікте: «І.Жансүгіров 1923 ж. «Тілші» газетінде Ташкентте шыққан жинаққа сын пікір 
ретінде «Абай кітабы» атты мақала жазып, бір алуан қате басылған сөздерді қалай дұрыстап оқу керек екендігін 
нанымды көрсетті. Мысалы, «шалғыннан жүні қылтыңдап емес», «шалғыннан жоны қылтыңдап» деген дұрыс 
екенін... алғаш көрсеткен І.Жансүгіров болатын» [5, 246], – деген мәлімет көрсетілген. Сондай-ақ Б.Жақыпбаевтың 

«Абай өлеңдерінің тексті туралы» (1946) мақаласында «Абай өлеңдері өзі тірі күнінде басылған жоқ (365-б.). ...Бұл 
сөз «жүні» емес, «жоны», үйткені шалғыннан жылқының жоны көрінбесе, көрінетін жүні жоқ екені белгілі» (384) 
деп жазылған. Осы тұста ескере кететін бір жайт, жылқының жүні болмаса жалы (желкесіне өскен қалың қылы) бар 
емес пе? Ғалым Е.Ысмайловтың «Абайдың ақындық мәдениеті» деген мақаласында «Шалғыннан жүні жылтылдап» 
деп қарастыруы тегін болмаса керек. 

Жалпы алғанда, «жон» жылтылдамайды, қылтыңдамайды, қылтылдамайды да. «Түсіндірме сөздіктің» (1982) 6-

томында «қылтылда» сөзі: «бір байқалып, бір жоқ боп, болар болмас қана көріну» (593) делінген. Олай болса, 
«шұрқырап жатқан жылқының» яғни, көп жылқының жоны шалғыннан болар-болмас болып қана көрінбесе керек. 
Сондай-ақ «құр ағарып алыстан» деген өлең жолы жинақтық нұсқада кездеспейді. Олай болса, шалғында шұрқырап 
жатқан жылқының жүні алыстан құр ағарып қылтылдап тұрған суреттің де кемшілігі болмас.  

«Әзілдесіп сылқылдап» деген сөз тіркесіне келсек, ғалым Қ.Мұхамедханов өзінің «Абай шығармаларының 
текстологиясы жайында» (1959) еңбегінде: «Жаз» өлеңінің 1909 жылғы жинақта: 

 
«Жасы үлкендер бір бөлек 
Кеңесіп күліп, сылқылдап», –  
 
деп басылған жиырма жетінші жолы – 1954 жылғы жинақта, одан бұрынғы жинақтар да: 
 

«Әзілдесіп сылқылдап», – 
деп қате басылып жүр. 
 
Шынында «Жасы үлкендер» деген соң «кеңесіп, күліп» деу орынды айтылып тұрғаны даусыз. Сондықтан, 1909 

жылғы кітапта Абай сөзі дәл берілген. Өлеңнің 19-шы жолында: 
 

Қыз-келіншек үй тігер, 
Бұрала басып былқылдап, 
Ақ білегін сыбанып 
Әзілдесіп сыңқылдап, –  
 
деп «әзілдесіп» деген сөзі жастарға арналып өз орнында айтылып тұр. Сондықтан 1909 жылғы кітапта Абай сөзі 

дәл берілген дейміз» [6, 20] деген тұжырым жасайды. Ал газеттік нұсқада: 
 
Қыз-келіншек үй тігер 
Бұрала басып былқылдап, 
Ақ білегін сыбанып 
Сыбырласып сыңқылдап. 

Жасы үлкендер бір бөлек 
Әзілдесіп сылқылдап,– 
 
деп берілген. Мұнда да ақ білегін сыбанған қыз-келіншектердің сыбырласып сыңқылдағаны, «көңілі жақсы 

жайланған» жасы үлкендердің әзілдесіп сылқылдағаны өз үйлесімін тауып тұрғандай. Абайдың «сыбырласып» деген 
сөзді қолданғандығы шүбә тудырмайды. Оған дәлел, Ұлттық ғылым академиясының кітапханасындағы қолжазба 

қорында сақталған Абайдың жарияланбаған өлеңдерінің ішінде «Жаз шығып қыс өткен соң...» (Папка №631, 14-б.) 
деген бес бөлімнен тұратын ұзақ өлеңінде мынадай жолдар кездеседі: 

 
Ел қонса үй тігісіп, жүк жыйысып, 
Сыпсыңдар қыз-келіншек сыбырласып.  
 

Сонымен бірге жинақтағы «ет әпер», «көк құсы» деген сөздерден гөрі газеттік нұсқадағы «тамақ бер», 
«құстары» деген ұғымдар мағынаны аша түседі. Біріншіден, «ет әпер», «нан әпер», «қымыз әпер» дейтіндей 
талғаммен ішетін бай, манап емес, қарны тойса мәз болатын кедей баласына тамақ сұратқаны орынды сияқты. 
Екіншіден, жаздың жалпы көрінісін суреттеген кезде жеке бөлшекті тым даралау да әсерлі шықпайды. «Көк құсы» 
да соған саяды. Ақынның тілінде бозбала жалғыз емес қой. Және де «көк құс» пен «қазды» қатар келтіру шығармаға 
ажар бермейтінін де естен шығармаған абзал. 

Қорытынды.«Жазды күн шілде болғанда» деп басталатын өлеңінің текстологиялық жай сырын айтқан 
уақытта, ең бірінші «Дала уалаятының газетінде» жарияланған нұсқа негізге алынып, одан кейінгі жарияланымдар 
мен естеліктер соған бейімделе баяндалғанда ұлы ақынның шын шеберлігін аша түсетін ойларға кенелуіміз хақ. 
Абай шығармаларының кейінгі басылымында осы шарт ескерілуі қажет. 
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Ж.НӘЖІМЕДЕНОВТЫҢ  «АЗАМАТ  АУЫЛЫ»  ЖӘНЕ   

«ӘЙЕЛДЕР»  ӘҢГІМЕСІНДЕГІ  ӘЙЕЛ  БЕЙНЕСІ 

 

Аңдатпа 

 Бұл мақалада Жұмекен Нәжімеденовтың «Әйелдер», «Азамат ауылы» әңгімелері жан-жақты талданады. 

Әңгімелерге авторлық концепция тұрғысынан, көркемдік құрылым тұрғысынан талдаулар жасалады. Көркемдік 

детальдардадың орныд-орынсыз қолданысы қарастырыларды. Троп және фигураның түрі айқындалады. Көркемдік 

құралдар арқылы жасалған «Әйел» бейнесі талданады. Сонымен қатар қазіргі әдеби үдерістегі модернизм 

элементтерінің көріністері сараланды.  

Мақалаға Жұмкен Нәжімеденовтың көп томдық щығармаларының 6-томы, Г. Орданың «Сөз құдіреті» еңбегіне, 

Қ. Жанұзақованың «Әдебиеттануға кіріспе» еңбектеріне сілтеме жасалады. Мақаланың маңыздылығы өткен дәуір 

прозасында талданбай кеткен Жұмекен әңгімелерінің көркемдік құрылымын талдау болса. Өзектілігі сол кезеңдегі 

әңгімелерден артықшылығы мен кемшілігін салғастыра отырып, әйел бейнесінің жасалу тәсілдерін айқындау. Ж. 

Нәжімеденовтың поэзияда тыңнан түрен салғаны әдеби оқырманға бесенеден белгілі болса, оның прозалық 

туындалары әдеби аренадан қалыс қалғаны баршаға мәлім. Осы тұрғыдан алып қарағанда мақаламызда автордың 

прозалық шығармадағы қуатын көрсетуге және образ жасаудағы шеберлігін айқындауға барынша күш салдық.  

Мақала соңында лирикалық кейіпкер мен прозадағы кейіпкер бейнесінің біртұтастығын, авторлық суреттеу 

тәсілінің ерекшелігін, тілдік қолданысының өзгешелігін көрсеттік. 

Түйін сөздер: әйел бейнесі, әңгіме, бейне, суреттеу 
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THE  IMAGE  OF  A  WOMAN  IN  ZH.NAZHIMEDENOV'S  STORY   

«АЗАМАТ  АУЫЛЫ»  AND «ӘЙЕЛДЕР»  

 

Abstract 

This article analyzes in detail the stories of Zhumeken Nazhimedenov "Azamat auyly" and"Ayelder". The author 

analyzes the stories from the point of view of the author's concept, from the point of view of the artistic structure. The article 

analyzes the image of a" woman " created by artistic means. The article also examines the manifestations of elements of 

modernism in the modern literary process. The article contains links to the 6th volume of Zhumken Nazhimedenov's works 

and to the works of K. Zhanuzakova " introduction to literary studies» 

The significance of the article lies in the analysis of the artistic structure of Zhumeken's stories, which were not analyzed 

in the prose of past eras. We identified ways to create a female image by comparing the advantages and disadvantages of the 

history of that period. Everyone knows that W. Nazhimedenov built a virgin land in poetry, and his prose works moved away 

from the literary arena. From this point of view, in our article we have made every effort to show the power of the author in a 

prose work and emphasize the skill in creating a female image. At the end of the article, we showed the unity of the image of 

the lyrical hero and the hero in prose, the specifics of the author's method of description, and the originality of language use. 

Keywords: female image, story, video, description 
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ОБРАЗ  ЖЕНЩИНЫ  В  ПОВЕСТИ  Ж.НАЖИМЕДЕНОВА  «АЗАМАТ  АУЫЛЫ»  И  «ӘЙЕЛДЕР» 

 

Аннотация 

В данной статье подробно анализируются рассказы Жумекена Нажимеденова «Азамат ауылы» и «Әйелдер». 

Проводится анализ рассказов с точки зрения авторской концепции, с точки зрения художественной структуры. 

Анализируется образ «женщины», созданный художественными средствами. Также рассматривается проявления 

элементов модернизма в современном литературном процессе. Статья содержит ссылки на 6 том трудов Жумкена 

Нажимеденова и на труды К. Жанузаковой «введение в литературоведение» 

Значимость статьи заключается в анализе художественной структуры рассказов Жумекена, которые не были 

проанализированы в прозе прошлых эпох. Определили способы создания женского образа, сопоставив достоинства 

и недостатки истории того периода. Всем известно, что Ж. Нажимеденов построил в поэзии целину, а его 

прозаические произведения отошли от литературной арены. С этой точки зрения в нашей статье мы приложили 

максимум усилий, чтобы показать силу автора в прозаическом произведении и подчеркнуть мастерство в создании 

женского образа. В конце статьи мы показали единство образа лирического героя и героя в прозе, специфику 

авторского способа описания, своеобразие языкового употребления. 

Ключевые слова: женский образ, рассказ, образ, описание 

 

Кіріспе. Өз заманының заңғар ақыны, қабырғалы қаламгері Жұмекен Нәжімеденов поэзиядан бөлек проза 

жанырында да қалам тербеген-ді. Оның поэзиясы асқақ рух пен сырлы суреттің көрінісі. Асқақатаған 

Алатаудан нәр алған поэзия – қазақ руханиятына өлшеусіз үлес қосты десек артық айтқандық емес.  

«Аспанда күн барда, әлемде сыр барда, адамдар маңдайын жуған тер құрғар ма!» – деп жырлаған ақын 

өлеңдерінің басты тақырыптарының бірі еңбек, адам, ізгілік еді. Көрнекті жырларының басым бөлігінде сырлы 

сөзбен, астарлы оймен шындық пен ақиқатты жеріне жеткізіп жырлай білді. Ақын өз кезеңінде прозаға да бет 

бұрып кең көлемді эпикалық түр «Даңқ пен Дақпырт», «Ақ шағыл», «Кішкентай», орта көлемді эпикалық түр 

«Аспан шақырады», шағын көлемді эпикалық түр «Бақсы», «Өң мен түс», «Азамат ауылы», «Әй қыз!», 

«Әйелдер» т.б. туындыларын дүниеге келтірді. Сол бір кезеңдерде Жұмекен Нәжімеденовтың романдарына 

қатысты біршама сын мақалалар да шықты. Атап айтар болсақ: С. Қирабаев, Сахариев Б.,Сқақбаев М., 

Ыбрайымов сынды әдебиеттанушылар оң және теріс көзқарастарын білдірді. Бұған Г. Орданың «Автор 

жекелеген кейіпкерлерді де типтік бейнеге көтеріп, сол кейіпкерлер арқылы көп сырды ашуға тырысты» [ 5, 

317] Дегенмен, әңгімелері тұрғысынан ешқандай талдаулар болған жоқ. Жұмекеннің әңгімелері өзінше бір 

зерттелуді қажет етеді деп топшылаймыз. Дейтін себебіміз, Жұмекен әңгімелерінде оқыс ойлар мен тығырыққа 

тірейтін тақырыптар, не жинақталмаған, не дараланбаған кейіпкерлер кездеседі. Мұндай ерекшелікті өз 

кезеңімен және қазіргі кезеңмен салыстара – салғастыра талдау қызықты әрі өзекті. 

Әдістеме. Сонымен, «Әйелдер» әңгімесі «Бүгінгі күн тағы сол көңілсіз, күңкіл сөзден басталды...» [ 1, 316] 

осындай қызығушылықты арттыра түсетін сөйлемнен басталады. Қандай көңілсіз сөз, көңілге тиетін қандай 

ауыр сөз деп ойлана әм қызыға түсесіз. Кейін « - Сенің жайың белгілі, білем мен сені!...» [ 1, 316] - деп, - диалог 

басталып кетеді. Ал содан соң күнделікті тірліктегі қалыпты ерлі-зайыптылардың диалогтық тартысына 

ұласады.  

Әңгіменің құрылысы да өзегі де осы диалогтық тартысынан тұрады. Диалогтор арқылы мінез, бейне 

ашылады. Оқиға суреттелмей диалог арқылы көркем сипатта жеткізіледі. Оқиға орны белгісіз бір отбасында 

өзге әйелдің күйеуі жары дүниеден өткен соң, басқа бір жас тоқалды алғаны туралы оқиға суреттеледі. Соған 

күйінген қара келіншек өзінің жарын кінәлап, өмірге налиды. Кінәлауына түрткі болған жайт: күйеуінің 

қарындасымен киноға барғанын сырттай көрген. Оны қарындасы емес бөгде әйел деп қабылдаған. Оқиға 

соңында жігіттің қарындасы келіп жеңгесіне ағасымен бірге киноға барғанын айтады.  

Нәтиже мен талқы. Міне осындай шағын оқиғаға құрылған әңгімеде екі әйел бейнесін ашып көрсетеді. 

Бірі кінәмшіл, күдікшіл әйел болса, екіншісі көркем мінезді әйел бейнесі. Ендеше сол бейнелерді ашқан 

көркемдік детальдарға тоқтала кетейік. Сөзімізге арқау ретінде Т. Ақшолақовтың «Шығармада әр оқиға, әр 

картина, әр персонаж, әрбір көркемдік деталь – белгілі мазмұн иесі» [ 1, 316] пікірін басшылыққа аламыз. 

«...көзге көрінбейтін мықты бір тұсауды үзгісі келгендей аяғын сілкіп, серпіп аттады, шелек суды шайқалуға 

үлгертпей, түбінен бір-ақ көтерді...» [ 1, 316] - ашуға мінген, күйеуін көрген сайын жүйкесі жұқарған, Кәкіштің 

өлімінен соң жас тоқал алған Кәкіштің күйеуінің оқиғасы есіне түскен қара келіншектің алғашқы реакциясын 

автор осылайша бейнелейді. Шынайылықпен қабысқан көркемдік детальдың ең ғажап тұсы «...көзге 

көрінбейтін мықты бір тұсауды үзгісі келгендей...» осы болса керек-ті. Әуелде бірден ойымызға тұсау 

елестейді. Сосын тұсауды үзбек болған жылқы елестейді. Ашуға булыққан әйелдің тап сол кездегі көңіл-күйін 

ашу үшін дәл осындай сурет қолданылған. Енді мынадай кереғар пікір пайда болуы мүмкін «адамның аяғына 

тұсау салынды ма?» автор бұл пікірдің туатынын білгендей -ақ «көзге көрінбейтін» сөз тіркесі тұлғасындағы 
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эпитетті қолданған. Демек көзге көрінбейтін тіркесі тұлғасындағы эпитет арқылы екі мағынаны беріп отыр: адамға 

тұсау салынбайды, эмоцияны суреттеу. Жазушы шығармасында алғашқы диалогты қолданып, диалогпен қабысу 

үшін жоғарыдағы суретті қоса беріп отыр. Түпкі мақсаты – әлгі қара келіншектің эмоциясын ашып, оқырманын 

қызықтыра түсу. Әрі қарай былайша жалғайды: «... шелек суды шайқалуға да үлгертпей, түбінен бір-ақ көтерді. Үш 

құлақ, төрт құлақтанып қылтиған қырбық жапырақтар судың ыңғайымен бір-бір жығылып тұрды. Ауланың шет 

жағында арық қара жігіт өзінше «арам» санаған бейтаныс шөптерді өткір күректің жүзімен кірш-кірш қырқады. 

Табаны астына келіп қалған суды көріп: - Қасқа-ау байқасаңшы, құртасың ғой, - деп айнала қарады...» [ 1, 316] . Дәл 

осы жердегі «табаны астына келіп қалған су» сюжетті байланыстыратын шебер көркемдік деталь. Енді аздап осы 

детальдың құрастырылуына көңіл аударалық. Қара келіншек «шелек суды шайқалуға да үлгертпей, түбінен бір-ақ 

көтерді.» судың әңгімесі осы жерден басталған-ды. Ашуға булығып тұрған келіншек алып-ұшып күйеуіне бас 

салмайды. Бұндай әрекет қазақы танымда жоқ. Немесе бүйіріне қолын таянып алып көгеріп ұрыса кетпейді. 

Шелектегі суды жолдасына қарай бағыттап төккізу арқылы екеуара диалогтың басталуына алып келеді. Мұның 

барлығы автордың градацияны тиімді пайдалануынан шыққан жақсы нәтиже. Қара келіншектің бейнесін ашу үшін 

диалогтық тартыс басталады. «- Қалғаны да жетер көз алдауға? Жайың белгілі, тапқан екенсің мақауды! – деді 

келіншек. – Не белгілі, немді білесің? – Неңді білгізейін деп ең маған, өй көргенсіз, сөзін, сөзінің түрін. «Ерге 

сенгенше, екі босағаңа сен» деп, сенерім мен саған!» [ 1, 316]. Еріне сенімі жоғалған әйел, ызаға булыққан әйел. Осы 

бір диалогтық тартыстан қара келіншектің еріне қатты налығаны оған деген сенімінің жоғалғаны көрініс табады. 

Ашынған қара келіншек ашумен зекіп «Неңді білгізейін деп ең маған» - дейді. Сол ашумен аулада біраз іс бітіреді 

оны автор «Келіншектің ауызы - сөзде, қолы – істе» [ 1, 317] көркемдік тәсілімен береді. Диалогтық тартысты арық 

қара жігіт тоқтатады. Оның тоқтау себебі тағы да сол әйел образын тереңірек ашу. «- Неғып, сопая қалдың, әй? 

Болашақ тоқалыңды қарап тұрмысың? Ол келмейді, өзің бармасаң. Ендігі ұрғашы басын бұлдауды білер. Құнжыт 

өңкей...» [ 1, 317] тоқтап қалған диалогтық тартыс осы арада шиеленісе түседі. Кәкішті тастап кеткен күйеуін 

жазғырып, оған қоса себеп таппағандай өзінің ерін айыпты етуден басталған тартыс әлі толастар емес. Автор ер 

кейіпкеріне сабырлық функциясын үйіп-төгіп беріп, антонимдік жынысын барынша ашуға тырысады. Ашу келгенде 

ақыл кетеді демей ме, Жұмекен кейіпкері керісінше барған сайын ақылды болып барады. Кейіпкеріне диалектілік 

аспектідегі архаизмді «Құнжыт» қолданысқа беріп, кейіпкерінің және бір қырын ашып отыр. Екеуара біршама 

тартыстан соң, автордың баяндауы басталады. Баяндау арасында оқыс ой тастайды: «Қара жігіт қалған құлағын жан-

жаққа тігеді. Қылтың-сылтыңы мол, сыры беймәлім атқа мінгендей тақымын қысып, қай жерде масқара боларын 

білмеген қалпы.. » [ 1, 318]. Оқырман әлгінден бері мына қар келіншек қайтеді ей?! Тіпті үндемеген еркекке күн 

көрсетпей жатыр ғой?! Осынау тұрпайы ойға кете бастағанда «...қай жерде масқара боларын білмеген қалпы..» деп, 

тыңнан түрен соғады. Мұндай антонимдік ойқозғау тоғысы көркемдік тәсілде аз кездеседі. Біздіңше қара келіншек 

үдете түсіп, ерінің шыдамы бітіп жанжал басталуы керек еді ғой. Автор мұндай қадамға бармады. Сюжеттік 

байланысты мүлдем басқа арнаға бұрды. Оқырманы жақтап отырған қара жігітіміз дәл қазір бір қуыстығы бар жанға 

айнала кетті. Авторлық суреттеудегі бір ауық тіркес оқырманның санасына жарылыс алып келді. «Бұл жігіттің де 

айыбы бар екен ғой, үндемей тұрғаны мойындағаны екен» секілді түрлі ойлар туындатты. Осы бір жерде сана 

жарылысын жасайды да «Ал әйел айтар сөз, артар кінәсінің ең мәнді тұсына енді-енді жеткен сияқты» деп баяндап 

алып қара келіншектің мынадай монолгын береді: 

« - Тұлыпқа мөңіреп жүрген сорлымыз ғой біз. Анттарың анау, уәделеріңде де береке болсын сендердің. Құдай 

төбесінен ұрар-ау, ұрар. Аруақты мазақ еткені де ол. Аруақты, өлікті алдаған суайт тіріні қайтсін! Осы күнгі жұрт о 

дүниеден қорықпайды. Құдайға сенбегенмен аруақты сыйлаушы еді, одан қалған соң не үміт, не қайыр. Еркек, 

ұрғашысы түгел дуана. Әне, заңның, заманның өзі қопаңдатып қойған албастылар. Кедуелерін жел кернеген өңкей 

жуабас, түге. Қайран Кәкіш, есіл әйел,ана! Бес баланы қайдағы бір салдақыға қарап қалғанын көрсе ғой!...» [ 1, 319] 

Қызғаныштан айтылған сөз дерсің. Әйтес де оқиға шарықтау шегіне жетер кезде дәл осы монолгты беру өте орынды 

еді. Себебі жоғарыдан тізіп келе жатқан детальдар мен сөз орамдары қара келіншектің бейнесін ашқанымен толық 

жеткізе алмай тұрған сияқты еді. Оның бойында тек бір налу ғана емес, өз балалары да тұрған-ды. Қазақ әйелінің бір 

жақсы сипаты бала-шағасын ең бірінші орынға қоюы. «Бес баланы қайдағы бір салдақыға қарап қалғанын көрсе ғой» 

осы арқылы қара келіншектің ойында балалары тұрғанын аңғару қиын емес. Налу монологына автор «Әне, заңның, 

заманның өзі қопаңдатып қойған албастылар..» деген сөйлемді қосып қояды. Бұл біздің талдап отырған әңгімемізге 

түк қатысы болмаса да кейіпкерінің қоғамға ашынулы екенінен хабар береді. Сол кезеңдерде осы тақылеттес 

оқиғаларды көптеп естісе керек немесе көрсе керек соның барлығы қордаланып ыза мен ашуға айналып бүгінгі 

оқиғаға сеп болып тұрғандай-ақ. Сонымен қатар адамдардың Құдайдан қорықпайтын болып кеткенін де осы 

монологтың ішіне кірстіріп кейіпкері арқылы айтқызып жібереді. Осындай трансформация арқылы авторлық 

баяндаудан арылып кейіпкерлік трнасформация тәсіліне жүгінеді. Сөйтіп, қара келіншекті тартысты диалог, 

трансформациялық монолог арқылы жан-жақты ашады. Шарықтау шегінің тағы бір деталі: « - Жеңеше-ау, өлшеп 

айтсайшы... – Бүйте берсең ағадан айырылып қаласың -ау байғұс.» [ 1, 319] деп, үйге кіріп келген арық қара жігіттің 

қарындасының сөзі. Бұл сөз арқылы тоқтамға шақырып оқиғаның шешіміне жақындап қалғанын оқырманына 

сездіреді. Сосын жеңгесі мен қайынсіңлісі арасында диалог өрбіп, жеңгесі сабырға келеді. Десек те, оқырмандар 

келіншектікі құр байбалам кекен ғой деп ойлай бергенде: «Ол- мен ғой! «Есенияға» екі биелет әкеліп, отырғанда аға 

келді. Нәбидолла билетін ағаға беріп, өзі үйде қалған, - деп, арық қараға көзін қысып қойды...» [ 1, 320] - дәл осындай 

әрекет бейнеленеді. Оқырманның тұнып тұрған миында тағы да «Аһ, оңбаған...» сынды эмоция пайда болады. 

Осындай антонимдік сурет арқылы шешімнің өзін шиеленіске әкеп соғады. Бұл да болса жақсы тәсіл. Осы арады 
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екіұдай ой туады «Ағасын қорғады ма? Әлде ағасы расымен барды ма?», «Қара келіншектікі дұрыс па? 

Қайынсіңлісінікі дұрыс па?» бұл сауалдардың барлығын автор оқырманға тастайды. Модернистік бағыттың 

элементтерін осы шешімнің үлгісінен көргендей боласыз. Оқырман «ақылы – айран, ойы – ойран» күйде қалады. 

Әңгіме соңы « - Кешір, жаным, мен бейбақты! – деп кұбірледі. Ол күннің қалған уақыты көңілді өтті...» [1, 320] 

- деп, аяқталады.  

Енді, сюжеттік байланыстар мен көркемдік детальдардың барлығын бір арнаға тоғыстырар болсақ, 

жазушы Ж. Нәжімеденов «Әйелдер» әңгімесі арқылы әйел бейнесін жан-жақты аша білген. Оның қаһарманы 

бірден бас салып ұрса кетпейді немесе ерінің бетінен жұлып жемейді. Тек әйелдік табиғатқа тән қызғаныш 

сезімімен жаныстық тайпасының мінезіне сәйкес әрекет көрсетеді. Автор каһарманын суреттеуде аса бір 

гиперболалық тәсілге жүгінбеген. Градацияны да өзіндік орнымен қолдана білген. Теңеу тіркестер кейпкерді 

дөп басып айқындап тұр. Әңгіменің тағы бір ғибратты тұсы әйел адам қызғанышпен сөйлегенде оған қарсы 

келіп сөйлеудің опа таптырмайты. Оны біз «Жігіт алғашқы бірер сөзге жауап қайырам деп ушықтырып алған 

соң, көңілін жұмысқа алаңдатып баспақ боп, келіншекті әдейі далаға шығарған-ды. Енді байқаса онысы тар 

қазандықта тұншыққан отты сыртқа, жел өтіне алып шығып қаулатқанмен бара-бар екен.» [ 1, 318] осы 

суреттеуден анық көре аламыз. Сонымен қатар әйел ызаға булыққандағы оның реңін, көзін сөзін суреттеудің 

орнына психо-символикалық теңеу арықлы жеткізген. Ой мен сезім, әрекет үшітігін мазмұнды түрде бере 

алған. Әйел бейнесін жазушы толық ашты деп айту әрине әбестік болар дегенмен, осы әңгіме арқылы 

диалогтық тартысты, трансформациялық монологты, психо-символикалық теңеуді тиміді пайдалана отырып, 

ашу мен асығыстық, қызғаныш пен күйініш эмоцияларын қаһарманының бойына жинақтап тартымды 

суреттеді. 

Жұмекеңнің әйел образын терең бейнелеген кезекті әңгімесі «Азамат ауылы» деп аталады. Әңгімеде бір 

кездегі бір ауылдың қарапайым кедейінің басынан өткен сауда туралы баяндалады. Ол саудада кедей жеңіліс 

табады. Бірақ жеңіліс таптың екен деп оны жары жерден алып жерге салмайды. Бірақ «Сабырлы жетер 

мұратқа» дегендей-ақ оқиға соңында сынамаққа келген бай балаларының есесінен олжалы болып шыға келеді. 

Осындай ғана шығын сюжетпен автор көркем әйел образын жасайды. 

«Ердің атын қатын шығарады» деген халық даналығынан басталатын әңгіме желісі оқырманға бірден 

«жаман әйел туралы екен ғой» сынды ой салады. Сонымен қатар шығарманың әйел жынысыана қатысты екенін 

білдіреді. Әу дегеннен: 

«– Шіренуін қарашы соққанның,– деді әсем ақсұр жігіт арқан бойы алда, жайдақ атта мықынын таянып 

отырған тапалтақ қараны иегімен мегзеп,– ерің құдды қырып қайтқан дерсің! Астына басқан алақандай киізі 

болса мынау ханға сәлем бермес.– Өзі асығып барады. 

– Қайтсін, олжалы оралды ғой!» [ 1, 351/52] – деп, қызықты бір сюжетпен басталып кетеді.  

Тапалтақ қараны ақсұр жігіттің сынап тұрғанына қарағанда тапалтақ қара расында маңғаз біреу ме деп 

қаласыз?! Әйткенмен ол олай емес әлгі тапалтақ қараңыз әңгіменің бас кейіпкері кедейіміз. Ол ақкөңіл кедей 

сауда жасап саудадан ұтылғанын білмей дән разы болып үйіне қарай жол тартқан-ды. Әлгі сынағыштың 

достары ерікккен байлар оны әрі қарай мұқатпақ мақсатында: 

«– Мен,– деді әлгі ақ сұр жігіт, қияқ қара мұртының шалғысын сипап қойып,– бірінші айырбастан соң-ақ 

мына кедейдің қатыны сыр шығармаса бір тоғыз бәс тігем! 

– Екінші айырбасқа менен бір тоғыз!– деді серігі. Осы-ақ екен, мырзалар кеулеп, кеуделеп алып кетті. 

Бұлар шетінен бапқа, баққа бөккен балпаңдар-ды. Әрқайсысының есімін ел білетін. Әрқайсысы әр ру, әр 

атаның қасқасы мен жайсаңы. Бір шөкім дәулетін желге шашқан анау нақұрыс жігіттің хикаясы бәрін 

қызықтырған еді. Бәрі бір жайдақтың соңынан жөңкіліп жүргені содан – бәрі жабылып кедей бишараның 

әңгімесін, соның шаруа басы әйелге, үй ішіне етер әсерін көрмек, сынамақ. 

– Менен қора қой!– деп қосты тағы бірі. 

– Менен тайтұяқ алтын, ат-шапан! 

Енді бірі: 

– Менен қырық қысырақ!– деп өршеленді. 

Өсте-өсте бәске тігілген мал-мүліктің ауыз саны молайып қалды. 

Байлық, барлықты ғана құдірет тұтып үйренген үйірлі ерке бір сәт өз қосқандарын өздері көңілдерімен 

шолып байқаған, көз алдары шұбарытып жүре берді... 

Сүт пісірімнен соң аттылар аңқып кеп Көкжалдың ирек сорына түсті.» [ 1, 352] 

- диалогтық бәскеге құрылған, градациялық тіркестер әңгімеміздің басты кейіпкері кедейдің жарының образын 

ашуға жол сілтеді. Орынды қолданылған «Сүт пісірім» тұрақты тіркесі оқиғаның кедей үйіне жақын маңда 

болғандығын білдіреді. Бәсеке мәнді диалогта бай балаларының бәсекелесуі әңгіменің сюжеттік байланысын 

көрсетіп, негізгі ойды нақтылауға сеп болып тұр. Ғалым Б. Ыбрырайымның «Әдебиеттегі көркем образ – 

суреткердің идеялық-көркемдік концепциясының, шеберлігінің, дүниетаным тереңдігінің куәсі, сондай-ақ 

болмыстағы алуан құбылыстардың өмір шындығының өзекті сипаттарының жанды-бейнелі көрінсі, дәлелі» [ 2, 35] - 

деген тұжырымы осы тұсқа сайма-сай келеді. «Қаламгердің өз кейіпкеріне деген қарым-қатнасы әртүрлі болады. 

Автордың өз каһарманына деген жанашырлығы сезіледі, кейде оны ұнатпайтындағы аңғарылып қалады. Ал кей 

тұстарда обекьтивті түрде тек бақылаушы ретінде баяндайды. Автор мен кейіпкер арасында үнемі ара қашықтық 

сақталады, өйткені кейіпкерді өз дәуірінің бигінен, өзіндік тәжірибесі тұрғысынан бағалайды.» [ 3, 62] - ғалым Қ. 
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Жанұзақованың тұжырымына сүйенер болсақ Жұмекең өзі ашқалы тұрған образға жаны аши отыра суреттеді 

дегенге саяды. Себебі қаламгер алыстан орағытып кеп оқырманның жанашырлық сезімдерін оятып жіберуі. Демек, 

оқырман жоғарыда келтірілген сюжеттер арқылы «ойбуй, мынаны сынағалы келе жатыр ғой. Өзінің саудадан 

ұтылғаны аздай әйелін де сынағалы отыр ма, оңбағандар» секілді ой пайда қылып алады да: «Суық торғай боп 

бүріскен жалқы қараша үй. Керегенің төменгі жартысына, ірге-аяқ орынына күзгі қияқтан тоқылған ши ұсталған...» 

«Үйдің іші сыртынан да жұпыны еді. Бірер көнетоз түйе жүн шекпен, бөрік, бұзаутіс қамшы – кереге басында. Төрт 

құрсаулы айран күбі, екі қатар үлдірік, самаурын, шылапшын...» [ 1, 352] - деп үйдің жағдаятын өте жұпыны 

суреттеп, оқырманның жанашырлық сезімін одан әрі жетілдіре түседі. Түптеп келгенде бұл автордың кейіпкермен 

өзара қатынасының өзіндік бір формасы. Автор кейіпкерді оқырманға неғұрлым жақындатып алса, сюжетті әрі қарай 

дамыту оңайлай түседі. Сюжеттің даму сатысы кедейдің: 

– Уа, қатын, құлағың тос. Алдыма салып берген алты өгізіңді айдап әржаққа өттім. Екеуімізге аян, өгіз осы 

үйдің бар байлығы еді. Оқсаттым дей алмаймын, сонда да түгел тыңда. Әржақта ақжарқын бір азамат өгіздеріме 

қызықты. Құрбы жігіт екен, көңілін қимадым, жо-оқ, тегін емес, қос атқа жеккен екі аяқты арбасына ауыс еттім. 

– Ә-ә, бәрекелде, құтты көлігіңіз болғай!– деді әйел. 

– Сабыр, қатын, сауда жаңа басталды,– деді жігіт, дауысын көтере, жайғаса отырып,– екі атты аршындата 

желдіріп, жарықтық Бозаң суын жағалап келе жаттым... 

– Абатжанның апасы көрмеді-ау сонда сізді!– деді әйел. [ 1, 353]  

Осындай әңгімесімен өрбиді. Жарының мұндай әңгімесін естігенде келіншегі ешақандай кері реакция бермейді. 

Автор тек қана «Абатжанның апасы көрмеді-ау сонда сізді!» деген көңілді нотадағы сөйлеммен келіншегінің 

реакциясын жасырып қояды. Бірінші бәс кетті деңіз. Кедей олжалы болды. Екінші сауда жайлы: 

– Иә, Бозаң суын жағалап келе жаттым. Кілең қара көк қысырақ қуған бір бай жарау жүйрікпен о да 

қапталдасты. Мен де ағыздым. Бай да басты қамшыны. Мен де салдым сауырға. Ол құтыла алмады. Мен жете 

алмадым. Ақыры, бай айдалада жылқы қуған кісіге арбамен қосылған нендей есуас екенін білмек шығар, тоқтай ғап 

жөн сұрасты. Мен ол мінген жүйрікке қызыққанымды; жүйріктің өнерін көрмек болғанымды алқына әңгіме еттім. 

Бай ауызымнан шыққанды аңырып тыңдады. Міне, тап былай мықынын таянып сәл тұрды ерің. Сосын сақылдап кеп 

қатты күліп жіберді. Мен шамданайын дедім. Бай жуып-шайып қара көк тұлпарымен жанаса берді. Шіркіннің атын 

айтам, көріктісін қайтерсің! Аяғын билеп басады. Сонымен, не керек, бай: «Көңіл етсең бір биенің құлыны ғой, 

алдыңда болсын!» – деді. Мен: «Ер-тұрманымен бе?»– деп, күмістеген өмілдірік, құйысқанға қарадым. Ол: «Еркің 

білсін!» – деді. Мен арбадан қарғып түсіп, арғымаққа міндім. 

– Уә, жарады, ер қанаты – ат деген, Абатжанның көкесі! [ 1, 354]  

Содан, автор қаһарманын ашу мақсатында градацияға басады. Бірінші оқиға эмоционалдық реңкке толыспай 

қалды десеңіз, екінші оқиға эмоционалдық реңкпен ажарланып кетті. Әлгінде сынауға келген бай балаларының көзі 

шарасынан шығардай болып, аң-таң болыс-ты. Автор оны былайша суреттеді: «Әйелдің сөзі шат, расында қатты 

риза боп, сүйсінген кісінің сөзіндей қалтқысыз естілді. Өзі төрт құбыласы сай адамдай жайбарақат, мол, сенімді. 

Қонақтар мына секілді кеңдік, ауыз-байлыққа сену, сенбеудің ретін таппай дағдарған қалыптары, ерлі-байлы екеудің 

ауыздарына кезек жалтақтасады. Бір ауық жаңағы ақ сұр жігітке мына әйел күйеуінің сонша дарақы, есуас 

қылықтарын кекеп, күліп отырғанға ұсады. Бірақ бұ сезіктің негізсіз екенін іштей тағы мойындайды. Отырғандар 

одан сайын аңтарыла, аңыраса берді. Қайсыбіреулері кедей сорлының онсыз да болымсыз шаруасын мүлде бүлдіріп, 

құртып қайтқанынан қаралай қысылып, самайлары терши бастады.» [1, 354]. Осындай суреттерде көркемдік 

детальдар өте орынды қолданыс тапқандығын көруге болады. Оның ішінде портреттік деталь мен тілдік 

детальдарды мейлінше үйлестіре білген. «Деталь суреттеудегі эстетикалық әсерді, эмоциялық бояуды молайтады.» 

[3, 63] – ғалымның осы пайымдауы осы араға дөп келгендей-ақ. Кішкене ғана деталь арқылы екі тараптың да 

эмоциялық реңкін дөп басқандай-ақ. Әсіресе әйелдің сабырлық, парасаттылық қасиеттерін анық ашып, айқара 

көрсетіп отыр. Сюжеттік даму сатысынан өткен соң шарықтау шегіне жетер шағында мынадай баяндау кетеді: 

– Содан қара көкті ойнақтатып, қара жолға қиып салдым. Базар бағы осыдан озбас деп әндетіп қайтып келе 

жатыр едім, алдымнан тағы бір аттылы кезікті. О да бір еңіреген ер екен. Ей, қатын, жер көрген, ел көргенге не 

жетсін, жігіттің не бір сұлтандарын көрді-ау мына көз. Мына төс кіммен түйіспеді? Ел кең екен, қаты-ын! Сонымен, 

алдымнан тағы бір жайсаң жолыға кетті. «Ассалаумағаләйкум!»– дедім. Ол сәлемімді алып, қайыра сәлем берді – 

жасы менен кіші болып шықты. Үстіндегі шапаны жалт-жұлт етеді. Етек, өңірін оқалап, зерлеп тастапты. Сыңар 

шалғайының өзі шалымды жігітке қазына болғандай еді. Уа, қатын, ісің оңғарылайын дегенде сөз бар ма, 

Абатжанның көкесіне ылғи ығай мен сығай жолығуын қарасаңшы! Сонымен сол мар-қасқаңның, менің қара көк 

арғымағыма қарағанда жанары жақұттай жанды. Қойшы, не басыңды ауыртайын, ақыры шапанымды жел-бегей 

жамылып жаяу тарттым. 

– Иініңіз жаңарған екен,– деп сүйінді әйел. 

– Сабыр, қатын, сауда мұнымен де біткен жоқ. Шапанды құндыз бөрікке ауыстырдым. 

– Бөрік – басқа қонған бағыңыз ғой, баянды болғай. 

– Қиғаштан қайықпен өтіп келе жатқанда бөркімді жел ұшырып, су ағызып әкетті, – деп жігіт сөзін тәмамдады. 

– Басыңыздан пәле кетеді екен,– деп қуанды әйел. 

– Ал, бәйбіше, әйтсе, сой ана желідегі торпақты, азаматтар ас жеп аттансын!– деді жігіт. 

Әйел күйеуіне қарап иіліп, түсінген, құптаған ишара жасады да, жылыстап шыға берді. Бұл уақытта төрдегі 

қонақтардың бастары түгел салбырап кеткен-ді. [ 1, 355]. 
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Жан-жары барынан айырылғанын көрген сәтінде де «Иініңіз жаңарған екен», «Бөрік – басқа қонған 

бағыңыз ғой, баянды болғай.», «Басыңыздан пәле кетеді екен» деген секілді тек жақсы сөздер айта білді. Бұл 

дегеніміз - қазақ әйелінің бойына тән сабыр мен шүкір қасиеті еді. Оның азаматы қандай болса да оған деген 

қолдауын аямай, барынша оны мақтан тұтып, өзінің қорғаны сезініп жүруі қазақ әйелдерінің асыл қасиеті. 

Жұмекең осы әңгімесі арқылы сол бір кезеңдерде төмендетіліп жүрген қазақ әйелінің нағыз тұлғасын сомдай 

білген. Әңгімеге зер салып қарап отырсаңыз, бейшара кедей бар-жоғынан айырылады. Десек те оны әйелі «сен 

айырлып қалдың» немесе «сен оңбаған ақымақсың» деп сөкпейді. Керісінше жоғарыда мысалдарда 

келтірілгендей қолдау білдіріп отырады.  

Әңгіменің соңы: «Отызыншы жылдары Көкжалдың арқа басына ел шоғыр-ланды, алғаш ТОЗ құрылып, 

тұңғыш мәрте қызыл жалау тігілген бәкене үйдің маңдайына «Азамат ауылы» деген сөздер жазылды.» осындай 

баяндаумен аяқталады. Бұл нендей мағына дейсіз бе? «Ерді ер ететін де жер ететін де әйел» деген қазақтың 

даналығы бар емес пе еді? Жұмекең «Азамат ауылы» деген әңгімесі сол даналықтың насихаты іспетті. Соған 

қоса барлық қазақ ауылы «Азамат ауылы» болса екен деген игі тілек еді. Ал сол азамат ауылын жасайтындар, 

қазақтың қайсар әрі ибалы әйелдері еді. 

Жұмекеңнің поэзиядағы соны іздері мен оқыс ойлары прозасында да көрініс берері анық. Лирикалық 

кейіпкер мен прозадағы кейіпкерлері үндесіп қалатыны айдан анық ақиқат. Мысал ретінде: 

Арулар деп бастасаң-ақ бір ойды 

Ой соңын жұрт төсекке әкеп тірейді: 

елестейді етектер мен балтырлар, 

елестейді жасты көздер үрейлі. 

 

Білек, мойын, мықын жайлы мың бұрап, 

не бір қиын ұйқастарды құрдық-ақ. 

Пиғыл арзан болған сайын сөз де ерсі, 

ерсі ұғымдар, енді сен де өзгерші! 

 

Келіншек-жар, сен қымбатсың, қарт ана; 

Қыз-қарындас, жар таба біл, жар таба; 

ұғым жаңсақ болып кетті сен жайлы 

содан мықтап сақтанбасаң болмайды; 

газон сын-ды ақыл-шашы қып-қысқа, 

Қыз келінді, қақпа-есіктер, мықты ұста! 

Мен-ақ қырқам қаңқу сөздің қанатын, 

Қорға, әйел! Әйел атын, ана атын! [4]. 

 

1980 жылы жазылған «Әйелдер» тақырыбындағы өлеңі жоғарыда талдаған «Әйелдер» және «Азамат 

ауылы» әңгімелерімен толық үндеседі. Лирикалық кейіпкер «Қорға, әйел! Әйел атын, ана атын!» деп, саф, таза 

әйел бейнесін лирикада суреттейді. Прозасында да бойында сафтығы тұнған әйел суреттеледі. 

Қорытынды. Қорыта келгенде, ақын Жұмекен Нәжімеденов прозасындағы әйел бейнесі лирикалық 

формада да прозалық формада да тазалығымен және артық әсірелеусіз мөлдірлігімен еркешеленеді. Сөзімізге 

дәлел ретінде Г. Орданың «Жұмекен Нәжімеденов поэзиядағы лирикалық кейіпкерінің бейтаныс тағдырын 

прозамен толықтыруды көздеді.» [5, 331]. пікірін келтіреміз. Сонымен қатар жазушының психо-символикалық 

детальдары арқылы әйел бейнесі өте тартымды бейнеленеді. Айқын әрі мардымды суреттеліп, оқырманына жол 

тартады. 
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М.МАҒАУИННІҢ «ҚЫПШАҚ АРУЫ» ПОВЕСІНДЕГІ ЭТНО-ФОЛЬКЛОРЛЫҚ САРЫНДАР 

 

Аңдатпа 

ХХ ғасырдың аяқ шетіне дейін ұлттық болмыста кітап жазып, қалың оқырман алдына шығару оңай болмаған. 

Жазушы М.Мағауин «Қыпшақ аруы» повесі XXI ғасырдың басында жазылған бірден-бір тың шығарма. Мұндағы 

аңдатылатын басты оқиғалар, қазақ ұлтының өзіндік – этнографиясы, фольклоры, төл әдебиетінің тереңдігін 

меңзейді. Бұл мақалада қазақ өлкесінде небір ұлы тұлғалардың туғандығы және олардың бүгінгі жас ұрпақпен 

рухани байланысы баяндалады. Бұнда ұлы даланың көркем туындылары балбал тастар, тарихи-этнографиялық 

белгілердің сыры суреттелген. Сонымен қатар повесте мүсіншінің шеберлігі, осы өнерімен біте қайнасуы соншалық, 

оның орта ғасыр кезеңіне енуі айтылады. Ғылыми мақаланың басты мақсаты – шығармадағы, батыр 

бабаларымыздың ұлылық, кемеңгерлік қасиетін этно-фольклорлық бағытта аша көзделеді. Сонымен қоса повесттегі 

өткен мен бүгіннің жалғасы һақында мәліметтерді талдау болып табылады.  

Түйін сөздер: қазақ өлкесі, ұлы дала, балбал тастар, этно-фольклор, төл әдебиет, тарихи-этнография, мүсінші 
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ETHNOFOLKLORE MOTIVES IN THE STORY OF M. MAGAUIN «ҚЫПШАҚ АРУЫ» 

 

Abstract 

In the twentieth century, it was not easy to write a book about national identity and present it to a wide range of readers. 

The story of the writer M. Magauin "Kypshak aruy" is one of the most beautiful works written at the beginning of the XXI 

century. The main events revealed here indicate the depth of their own ethnography, folklore and original literature of the 

Kazakh people. This article tells about the birth of great people on the Kazakh land and their spiritual connection with the 

current young generation. This story is about balbal stones in the great steppe, historical and ethnographic features. It also 

leads to the transition to the Middle Ages as a result of the skill of the sculptor. The main goal of the scientific article is to 

reveal the greatness and wisdom of our heroic ancestors in the ethno-folklore direction. The article also analyzes past and 

present events. In addition, analysis of information about the past and present history. 

Keywords: ethnography, folklore, literature, balbal, steppe, sculptor, history, great steppe 
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ЭТНОФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В РАССКАЗЕ М.МАГАУИНА «ҚЫПШАҚ АРУЫ» 

 

Аннотация 

В ХХ веке было непросто написать книгу о национальной идентичности и представить ее широкому кругу 

читателей. Повесть писателя М. Магауина «Қыпшақ аруы» – одно из красивейших произведений, написанных в 

начале XXI века. Раскрытые здесь основные события указывают на глубину собственной этнографии, фольклора и 

самобытной литературы казахского народа. В этой статье рассказывается о рождении на казахской земле великих 

людей и их духовной связи с нынешним молодым поколением. Этот рассказ о балбальных камнях в великой степи, 

исторических и этнографических особенностях. Это также приводит к переходу в средневековье в результате 

мастерства скульптора. Основная цель научной статьи - раскрыть величие и мудрость наших героических предков в 

этно-фольклорном направлении. В статье также анализируются события прошлого и настоящего. Кроме того, анализ 

информации о прошлом и настоящем истории.  

Ключевые слова: этнография, фольклор, литература, балбаль, степь, скульптора, история  

 

Кіріспе. Мұхтар Мағауин поэтикасындағы тарихи шығармаларға жіті назар аудару, оны одан әрі зерделеу, 

қашанда һәм әдеби тараптанда болсын орынды. Неге? Өйткені, бұндай туындыларды этно-фольклорлық жағынан 

зерттеу – бүгінгі қазақ прозасын бастау көздерін ашуға негіз болады. Олай дейтініміздің өз жөні бар. Қай тұсынанда 
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алып қарасаңыз да біздерге мол мұра және сонымен қатар көптеген деректерді аңғартады. Бұл арада жазушы өзінің 

ізденімпаздығы арқасында мәтіндердің сөздерін жетілдіріп, қазақ руханиятына тың дүниені алып келгендігін 

байқаймыз. Тағыда, бір ойдан зер салсаңыз, тек мәтіндердің мазмұны ғана емес, оған қоса бұндағы мазмұнның 

ерекшелігі. Ол қалай дегенде? Бұнда тарихи оқиғаларды аңғартады. Рас. Нақтылап айтқанда. Мифтік элементтермен 

мазмұнды беру кездеседі. Бірақ, қаламгер прозасының ерекшелігі мынада. Ол әрине көшпенді, әрі жауынгер 

халықтың бойындағы рухты көрсете білуінде. Тіпті қай кітабын алып қарамасаңызда, барлығында ұлтымыздың 

бойындағы асыл қасиеттердің көрінісі айқын сезіледі. Сонымен бірге тағы бір даралықты анық байқауға болады. 

Оның поэтикалық әлеміндегі бейнелі суретті образдардың мәні қазақтың ғана емес, жалпы адамзаттық ақыл-ой 

дүниесімен астасып жататындығымен құнды. Осы ойды ары қарай жалғастыра кететін болсақ, әрбір туындысы, 

адамзат өркениетінің, оның сыртында жалпы адамзаттық болмыс пен сананың биіктігін дәріптеуге негіз болатындай 

болып көрінеді. Бір шығарма арқылы, түрлі тағдырды беру, алуан жанрларды қосуы, бәрі-бәрі өзіндік бояу мен 

қолтаңбаның бар екендігін айқын аңғартады. 

Әдістемесі. Ғылыми мақаланы жазуда әсіресе аналитикалық-талдау, этно-фольклорлық салыстырмалы әдісін 

кеңінен қолданылған. Әсіресе қазақ халқының, оның сыртында түркі жұрағаты кезеңінен хабар етіледі. Сонымен 

қатар ұлттық, бітім болмыс талданып, жүйеленіп жазылған.  

Еліміздің тұңғыш президенті, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» кітабында ұрпақтар 

жалғасы, дәуірлер тоғысында біршама ойлар айтқан. Онда: «Егер осы заманғы дүниені тағы да бір тезге салып, 

қолдан түзегіміз келмесе, бұл сауалдарға «Жоқ» деген бір-ақ ауыз сөзбен жауап береміз. Мәдени өзіндік сипат 

өзінен-өзі жоғала салмайды. Өркениет те бір денеден екінші денеге апарын жапсыра салатын жәй әншейін 

желімдеме сурет емес. Кез келген ұлттық, аймақтық өркениет өте зор беріктік сипатқа ие» [1, 251]. 

Содай-ақ салыстырмалы-тарихи зерттеулердің түп тамырын зертей келгенде типалогиялық зерттеу 

нысандарына алып барады. Ал дүниежүзілік ғылыми процесте салыстырмалы зерттеу бұл – заңдылық ретінде 

саналады. Сондықтанда тарихи-салыстырудың бастауы пәлен уақыттан жүзеге асты немесе, шығармада тек бір 

жақты зерттеу ғана көзделеді деу әбестікке жататады. Қазақ фольклортану ғылымында, оның ішінде прозалық 

шығармаларда этнография мен фольклорға қатысты дүниеле көптеп кезігеді. Дегенмен, прозалар жазушының 

стильдік ыңғайына түсіп, барынша ұстарып, жонылып, жаңа тынысы ашылады. Бұл арада айта кететін тағы бір 

нәрсе, фольклорлық сюжеттер, мотивтер, этно-сарындар қаламгердің қиялының қаншалықты қалықтауына орай, 

шығарманың өрбуіне байланысты, жазушы сол бағытта түрлі әдіс-тәсілдерді қолданады.  

Адамның туа біткен қасиеттерінің бірі – әдемілікке құштарлықпен еркіндікке ұмтылу. Қандай затты істесе де, 

сөйлесе де ән салса да, мейлі ол тасқа салынған cурет, я көркем шығарма болсын бәрінің түбірі этно-фольклорға 

тірелері анық. Академик С.Қасқабасов: «Фольклордың қызметі атам заманда орныққан халық санасындағы таным 

мен образдарды қадағалау, ұрпаққа ұластыру, бұлжытпай орындату болғандықтан, ол бір ғана қайталау (ескіні 

дәріптеу) әдісін қолданады, ал, әдебиеттің міндеті жаңа қаһармандар мен бейнелерді жасау болғандықтан, ол 

даралау, оқшаулау (тыңға түрен салу) тәсілдерін кәдеге жаратады» [2, 26]. Жоғарыда сөз басында айтылған 

әдемілікке, сұлулыққа құштарлық осы шығармада көрініс табады.  

Нәтижелері. Негізінен, Кеңестік держава тұсында цензура қатты болды. Түрлі тосқауылдар қалам тербеуге 

құштар жандардың алдынан кесе көлденең тұрды. Міне сондықтан олар үшін, әсіресе тарихи деректер, тарихи 

фактілерге қол жеткізбек түгілі, оны айту мүмкін болмады. Алып империяның шаңырағы шайқалып, әр қайыссы өз-

өзіне дербестік алып жатты. Бұрынғы тас құрсау шешілді. Тәуелсіздіктің алғашқы он жылдығында дүниеге келген 

туындының бірегейі – «Қыпшақ аруы» еді. Табиғатынан бітім болмысы бөлек, ерекше туынды бола білді. Неге 

десеңіз? бұл біздің ата-бабаларымыздың тарихынан сыр шертетін туынды болатын. Бұнда жазушының жазу стилінің 

шеберлігі айқындалады. Жеке адам мен қоғам. Тарих пен әдебиет. Интеллект пен жалпы қоғамдық сана. Болмыс пен 

бітім. Одан әрі тереңдей түссеңіз, этно-фольклорды ұштастырып өрнектей білгенін байқайсыз. Байқап қана 

қоймайсыз, сізге логикалық тұрғыда ой салады. Тіпті ғалым емес, қарапайым оқырманның өзі осы оқиғалар тарихта 

болған ба? деп ойланып қалуы мүмкін. Осы тұрғыдан келгенде жазушы әр оқырманға өз қиялы бойынша аяқтауға ой 

салатындай боп көрінеді. Кейде! Сөзімізді тұздықтай түссек. Мұхтар Мағауин сан-мың жылдардан бергі қазақ 

фольклорын, этнографиясын, қазақ әдебиетін, қазақ тарихын, тастардағы тарихын, сөз өнері арқылы бір шығармаға 

сыйдырған сияқты. 

М.Мағауиннің «Қыпшақ аруы» повесінде ХІ ғасырдан осы уақытқа дейінгі өнер адамының (Қыпшақ ханы 

Көбектің бәдізші ұлы Саржан, оның бүгінгі жалғасы мүсінші Көбеков Саржан) қилы тағдыры арқылы ұлтымыздың 

тарихы, саяси өмірі, мәдениетінің көкейкесті мәселесі қозғалады. Повесте ХІ-ХХІ ғасырлар аралығындағы оқиғалар, 

сан мың жылдар аралығындағы елеулі дүниелер қамтылады. Қаламгер хронологиялық зор көлемді дәуірді қамту 

үшін, мифопоэтикалық символдарды дәлме-дәл қолданып, нәтижеге баруға тырысады. 

Хикаяның басында жазушы революция ерлерін сомдап тоқырай бастаған мүсінші досына С.А.Половцеваның 

«Қыпшақ тас мүсіндері» деген альбомын тарту етеді. Мүсінші ризалық білдіріп, жазушы досының мүсінін қашағысы 

келеді. Бірақ оған кейіпкер: «Болмайды, - дедім, Саржанның шынымен айтып тұрғанына көзім жетіп. Мен тәңіріге, 

әруаққа және тылсымға сенетін кісімін. Жадағай, жалғыз-ақ өлшемдегі фотосурет емес, басыңның, бар бітіміңнің 

нақпа-нақ көшірмесі – қолдан жасалған сыңарың... Мүмкін, шайтан қонар. Ең қорқыныштысы – менің жаным өзімді 

тастап, сол мүсінге көшіп кететін шығар. Түгел болмаса да, тең жарым, бөлшек бітісімен.... Рахмет, әуре болмай-ақ 

қой, - дедім» [3, 111]. 
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Мүсінші Саржан есімді жігіт, тастан (Айсұлу мен өзін) қашап сала бастайды. Оған түсінде Айсұлу бегімнің аян 

беруі істі жеделдетеді. Осы жұмысты жасау үстінде, фантазия ерік беріп, 1173 еніп кетеді. Мүсіншінің қиялы екі 

әлем ортасында жүреді. 

«Межелі мерзімге жеткенде досын шақырып, мүсіндерге жан кіргізу рәсімін жасайды. Мынадай арбау сөз 

айтады: Уа, тәңірім! Қуат бер, құтын қайтар, жан бер!» [4, 209]. 

Одан кейінгі оқиға былайша өріледі. Оны досы (автор), іздеп мұражайға барады. Бірақ, ол жасаған 

ескерткіштерді таба алмай қалады. Арада ұзақ мерзімдер өтіп, тіпті ондай адамның есімін суретшілер одағынанда 

таппағанына өз-өзіне таң боп жүреді. 

Оқиғаның шырқау шегінде, бір күндері Саржан Көбеков досына хабарласады, ұзақ мерзімнен кейін алғаш 

тілдесуі осы болатын. Тіпті хал-жағдайын айту барысында, қызының он сегізге толып, облыстық педагогикалық 

институтта оқып жүргенін айтады. Бұл өткен мен бүгіннің арасындағы байланысты аңғартқандай. 

Талқылау. Мұндағы оқиғада халық прозасындағы миф жанры көрініс береді. Жазаушы бірғана мүсіншінің 

шеберлігінің арқасында арғы заманмен керемет үйлесімділік жасай біледі. «Өткен заман жайын шертетін өлмес, 

өшпес дана-шежіреші – (эпос) бізге ғасырлар тынысын жеткізгендей, сол кездегі жандар бейне бір тіріліп келіп, сыр-

сезімін, ойы мен шынын, үзілмес арманы мен бақыт аңсаған тілегін алдымызға жайып салғандай болар еді» [5, 124]. 

Айсұлу қыпшақтың ханшайымы, ал Саржан баһадүр басшы. Біздер жоғарыда айтып, кеткендей екі әлемді 

байланыстыру, әрі тарихи шындыққа негіздеп суреттеу бұл – шеберлік! 

«Жазушы хикаясының бас протогонисі Саржанның трансгрессия тәсілі арқылы бүгінгі өмірдегі өз «менін» 

тауып, қайта оралуы, бұрынғы мүсінші Саржанды ауыл мектебінде мұғалім етіп, қайта оралтуы – тәуелсіздіктен 

кейінгі ұлттық құндылықтар тегеурінді күшке айналғанын түсталдайтын символдық ишара. Сонау сақ-хунну, көне 

түркі таңба символдары, ежелгі қыпшақ рәміздері тәуелсіз еліміздің рухани саяси өмірінде шешуші мәнге ие бола 

отырған ақиқат шындық. Осы сияқты құндылықтарды, ежелгі бабалар жәдігерліктерін бүгінгі ұрпақпен 

табыстыруды трансгрессиялық тәсіл арқылы беріп, жазушы үлкен концептуалды ойды жеткізіп отыр» [6]. Бұл 

повестегі ең көркемдік, тіпті керемет шеберлікпен жазылған дүние ол өткен дәуір мен бүгінгінің ұшстасуы деп 

білеміз. 

Бұнда: «М.Мағауин қолданған әдеби әдіс-тәсіл Батыс әдебиетінде ішінара болса да қолданылады. Мысалы, ХІХ 

ғасырда өмір сүрген ағылшын жазушысы Оскар Уайльдтың «Дориан Грейдің портреті» (1891 ж) атты 

шығармасында осыған ұқсас тұстар бар. Суретші салған кейіпкердің жаны суретке көшіп, сурет иесімен бірге 

қартаяды. Кейіпкер жасаған бүкіл күнә мен бассыздықтардың табы мен таңбасы суреттің бетіне түсіп отырады» [7, 

17]. Тоқетері, көрнекті жазушы өзінің барлық шеберлегін, біліктілігін «Қыпшақ аруы» повестіне арнағанын 

аңғарамыз. Бұл арада – этнография, фольклор һәм әдеби элементтер көзге айқын сезіледі. Барлығы шығармада 

үйлесім мен әдемі идеяны түйіндеп тұрғандай ой қалдырады. 

Қазақ халқы «терең тарихан, жарқын болашаққа ұмтыл», – деп тәмсілдейді. Текке айтпаса керек-ті. Мақаланың 

айшықты тұсыда осы. Айтылып көтеріліп, зерделеніп, санаға ерекше нәр беретін ұғым-түсінік, өткен шақты 

ұмытпауға меңзейді. Көрнеті қаламгер аталған повесть арқылы, қалың оқырманның зердесіне асыл ой салуды 

көздейді. Ол үшін мифопоэтикалық тәсілдерді тарихпен өте керемет байланыстырып, жапсарластыра білген. Соның 

нәтижесінде этно-фолклорлық мотивтер де анық сезіледі. Оқиға желісінің бір шетінен көнені ұлықтауға үйретсе, 

екінші тұсынан жаңа толқынның бағытында ескергені байқалады. 

Прозаны жан-жағынан түрлі қырынан талдау, талқылап ой-пікір білдірген ғалымдар аз емес. Соның бірі де 

бірегейі фольклортанушы А.Тойшанұлы. Ол: «М.Мағауиннің «Қыпшақ аруы» хикаятында XI ғасырдан бүгінге дейін 

өнер адамының (Қыпшақ ханы Көбектің бәдізші ұлы Саржан, оның бүгінгі жалғасы мүсінші Саржан Көбеков) қиялы 

тағдыры арқылы ұлтымыздың тарихы, саяси өмірі мәдениетінің көкейтесті мәселесі қозғалады. Хикаятта XI-XXI 

аралығындағы оқиғалар, яғни мың жылдық шегіндегі ел өміріндегі бел белестер қамтылады. Автор хроноголгиялық 

аса ауқымды дәуірді қамту үшін мифопоэтикалық символдарды сәтті қолданып, нәтижеге жеткені көрінеді» [8]. Рас. 

Демек, қаламгердің қолдана білген басты құралы десек артық сілтемегендік болар ол – мифопоэтикалық тәсіл. Тіпті 

оқып отырған жанның өн бойына қорқыныш сезімі ұялайды. Өлі мен тірі, өткен мен бүгін, әруақ пен адам тоғысып 

тілдесіп жатады. Бір қырынан алып қарағанда сакральды (киелі) қасиеті бардай боп сезіледі. Осындай әдістерді проза 

жанрында керемет қолданған. Осының салдарынан автор өз ойына жетіп, шығармадағы үйлесімділікті сақтай білген. 

Мұндағы үйлесімділік деп екі нәрсені тағы бір рет нұсқап кетелік. Оның біріншісі, ерте замандағы тарихи кезең. Ал 

екіншісі, жаңа заманғы уақыт. Міне көріп отырғанымыздай екі дәуірдің бір шығармада шеберлікпен тоғысуы осы 

болса керек-ті. 

Фольклортанушылар, әдебиеттанушылар мен т.б ғалымдардың ойы осы тұрғыда келгенді ұштасады. Олардың 

бәрінің бір ауыздан айтқанда мына ойға саяды. Бұл шығарма мистикалық әуенмен әрленуі қазіргі таңдағы 

постмодернистік әдебиеттің бағыты мен бағдарынан сыр шерткендей. 

Қазақ халқының прозалық жанрларына тереңірек үңіліп қарасақ түрлі сан алуан оқиғаларға тап боламыз. 

Мәселенки: а) сүйіп қалу, ынтызарлық; ә) бірнәрсенің түбіне жетуге ұмтылу (түрлі жағынан түсінуге болады); б) азап 

шегу; в) сол істің қас шеберініе айналу. Аталғандар халық прожасының барлық жанрына тиесілі боп аеледі. Бәрінде 

көрініс табады. Жазушының осы шығармасында да осы аталғандар кезігеді. Осы төрт бөлікті байланыстырып тұрған 

құдыреттің сыры неде? 

Түптей қарасақ, арадағы он шақты ғасырға емін еркін тартылып тұрған – ғажап шексіздік екен! Және бұл 

қандай шексіздік, ол әрине адамзаттың қиялының еркі демекпіз. Шығыс мұсылмандық ұғымда адамның бейнесін, 
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қашау, бедерлеу, салу сынды дүниелер жат деп саналған. Десекте, жазушы осындай тиымдарды біле тұра мүсіншінің 

қиялын керемет пайдалана алғанын аңғарамыз. Он саусағынан өнер тамған маман болуы мүмкін, бірақ қиялының 

еркі тым бөлекше бола алмасы анық. Көрнекті қаламгер түркілердің Тәңірліккте болғанын байқатып қалады. 

Бұндағы көзге бірден ілінетін зат ол ғажап баяндау, кейіптеу тәсілдері айдан анық. 

Көрнекті жазушы Мұхтар Мағауин аталмыш повесті арқылы, фольклорлық немесе әдеби һәм тарихи сананы 

оятып қана қойған жоқ. Ол этнографяданда біршама деректер келтіреді. Ұлы даладағы киелі жәдігерлер, балбал 

тастар жайын да қозғап кетеді. Сондай-ақ шығармада тек мифті тірілтіп, немесе оған жан кіргізумен оқиғаны 

аяқтамайды. Қайта жан кіргізу нәтижесінде, сюжетті ширата түседі. Бәлкім осынысымен де оқырман үшін 

тартымды, тың дүниеге айналған болар. Нақтырақ баяндағанда, басты басты дүниелер мыналар: өмірдің шындығы, 

махаббат, құштарлық. Аталғандарыдың бәрі қабысқанда повестің мән-мағынасын ашып берді деп толық тіл қатуға 

болады. 

Қазақ қаламгерлері тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тарихи тақырыпқа мейілінше тереңдей түсті. Бұрынғы 

КСРО шырмауынан, цензурасынан шығып емін- еркіндікке шыққанда, бірден бір тың рухани сала осы болды. Иә, 

кеңестік кезеңде де азды- кемді қалам тербеп, астарлап жаза алғандар болды. Бірақ, М.Мағауин басқа, жаңаша 

көзқарастан, қырынан, суреттеп, әспеттеп қалам тербей алды. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы» журналында ерекше мәтінге көзіміз түсті. Онда: «Ұлт мүддесіне 

жанашырлықпен қарайтын жазушы Мұхтар Мағауин» [9, 384]. Шынында да жазушының қаламынан өрбіген бірден 

бір тың туынды, ол – «Қыпшақ аруы» повесі. 

Ұлтымыздың этно-фольклорында ғана емес, ұлттық руханиятымызда шоқтығы биік шағарма деуге болады. 

Аңғаратынымыз «Қыпшақ аруы» хикаятында мифопоэтикалық әрлеулер көркемдік құрал ретінде, шынымен, мол 

қолданғандықтан «расында, бұл туынды жазушы М.Мағауиннің жеке шығармашылығында ғана емес, қазақ 

әдебиетінде мүлде тосын, соны стильдің басы болғандықтан да» [10]. сырттай қараған жанға шығарма тылсым рай 

танытады. Ал мұндағы идея – XXI ғасырда тәуелсіздіктің қадірі әрі жаңа толқынның тарих сахнасына 

көтерілгендігінен сыр шерткендей! Бұндағы айтылар нәтиже біреу ғана, ол өткенді еске алмай, болашаққа қадам 

басу мүмкін емес дегенді аңдатады. 

Қорытынды. Ойды түйіндей келе қаламгер шығармашылығындағы шоқтығы биік шығарманың бірегейі 

«Қыпшақ аруы». Бұнда арысы сақ пен ғұн, түркілер, берісі қыпшақ заманындағы кезеңнің көріністері айқын сезіліп 

тұр. Сол кезеңнен, тәуелсіздікке дейін жеткен мұралар баршылық. Бұған куә ен даладағы бал-бал тастар, тас 

мүсіндер һәм көне ескерткіштер. Демек, «фольклор жанрларын этнографияға сүйенбей зерттеу мүмкін емес. 

Этнографиялық материалды пайдалану жанрлардың шығу тегін анықтау үшін ғана қажет емес. Этнография 

фольклорлық жанрлардың ерте замандағы сипатын, алғашқы даму жолдарын зерттеуге өте пайдалы» [11, 19]. 

Осыншама дүниені сөз құдіреті арқылы, автор өз шығармаларына сыйдыра білген демекпіз. 
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Н.ҒАБДУЛЛИННІҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ Ғ.МҮСІРЕПОВТІҢ ДРАМАТУРГИЯСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Н.Ғабдулиннің зерттеулері жүйелі түрде қарастырылған. Ғалымның ғылыми тұжырымдарының 

ішінде Ғ. Мүсірепов драматургиясына арналған еңбегі талданады. Драматургия жанры бүгінде өсіп, өркендеп келеді. 

Жаңа туынды, жаңа формалық ізденістер бар екені белгілі. Бірақ жаңа ізденістерге баруда бұрын-соңды 

шығармалардың кейінгі туындылармен сабақтастығын, дәстүр жаңашылдығын танытуымыз қажет. Осы тұрғыда 

әрине қазақ әдебиетінің белгілі қаламгер Ғабит Мүсіреповтің драмалық шығармаларының орны ерекше. Нығмет 

Ғабдуллин өз зерттеулерінде Ғабит Мүсіреповтің драматургиясының тақырыптық-идеялық өзектілігін, шынайы өмір 

болмысының суреттелуін, адамгершілік, әлеуметтік, қоғамдық мәселелердің жаңаша бағытта көтерілуін, сюжеттік 

желінің, кейіпкерлер характерінің байланысын толықтай зерделейді. Н.Ғабдулинның қазақ әдебиетіндегі қаламгерлік 

қыры жазушылық өнерімен қатар, зерттеушілік еңбегімен де құнды. Ғалым еңбектері қазақ прозасының дамуы, 

кейіпкер характері, әдебиетті оқытудың тиімді тұстары тәрізді көптеген мәселелерге терең бойлайды. 

Түйін сөздер: Н.Ғабдулин, зерттеуші, драматургия, ғалым еңбектері, зерттеушілік мұрасы ғалымның 
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DRAMATURGY G. MUSIREPOV IN THE STUDY OF N.GABDULLIN 

 

Abstract 

The article systematically examines the research of N. Gabdulin. Among the scientific conclusions of the scientist, his 

work on the drama of G. Musrepov is analyzed. The genre of drama is growing and flourishing today. We know that there is a 

new creation, a new formal search. But on the way to new searches, we must demonstrate the continuity of works with 

subsequent ones, the innovation of traditions. In this regard, of course, a special place is occupied by the dramatic work of the 

famous writer Gabit Musrepov. In his research, Nygmet Gabdullin fully studies the thematic and ideological relevance of the 

drama of Gabit Musrepov, the description of real life realities, the innovative rise of moral, social, and social problems, the 

connection of the storyline and characters of the characters. N. Gabdulin's creativity in Kazakh literature is valuable both as a 

writer's art and as a research work. The works of the scientist deeply affect many issues, such as the development of Kazakh 

prose, the characters of heroes, and effective aspects of teaching literature. 

Keywords: N. Gabdulin, researcher, drama, the works of scientists, research nakedeasy 
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 ДРАМАТУРГИЯ Г. МУСИРЕПОВА В ИССЛЕДОВАНИИ Н.ГАБДУЛЛИНА 

 

Аннотация 

В статье систематически рассматриваются исследования Н.Габдулина. Среди научных выводов ученого 

анализируется его труд, посвященный драматургии Г. Мусрепова. Жанр драматургии сегодня растет и процветает. 

Известно, что есть новое творение, новые формальные поиски. Но в пути к новым поискам мы должны 

продемонстрировать преемственность произведений с последующими, новаторство традиций. В этом плане, 

конечно, особое место занимает драматическое творчество известного писателя Габита Мусрепова. В своих 

исследованиях Ныгмет Габдуллин в полной мере изучает тематико-идейную актуальность драматургии Габита 

Мусрепова, описание реалий реальной жизни, новаторский подъем нравственных, социальных, общественных 

проблем, связь сюжетной линии, характеров героев. Творчество Н.Габдулина в казахской литературе ценно как 

писательским искусством, так и исследовательским трудом. Труды ученого глубоко затрагивают многие вопросы, 

такие как развитие казахской прозы, характеры героев, эффективные аспекты преподавания литературы. 

Ключевы слова: Н. Габдулин, исследователь, драматургия, труды ученых, исследовательское наследие 
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Кіріспе. Нығмет Ғабдуллин –ұлттық сөз өнерімізде қарымды қаламгерлігімен қатар, әдебиеттану мен сын 

саласының аса білгір маманы екені белгілі. Зерттеуші, ғалым ретінде әдебиеттану ғылымының салаларын жете 

зерделеумен бірге, өнімді еңбек етіп, соңында монографиялық деңгейде мол мұра қалдырды. Ғалымның әдебиеттану 

саласындағы сүбелі еңбегі “ Ғабит Мүсіреповтің драматургиясы“ (1964) атты тақырыптағы кандидаттық, “Қазіргі 

қазақ прозасында жаңа адамды бейнелеу проблемалары“ (1972) деген докторлық диссертацияларының ғылыми мән-

мағынасы жоғары, сонымен қатар зерттеулері жан-жақты талданған мағыналы болып табылады. Зерттеулерінің 

бағыт-бағдары айқын әрі нақты, тақырыптық жағынан өзектілігі де бірден назар аудартады. Зерттеушінің 

әдебиеттану мен сын саласындағы көптеген қырлары мен өзіндік көзқарасы да жіті танылды. Зерттеу жүйесі әдеби-

теориялық мәселелер негізінде құрылып, ғылыми маңыздылығымен ауқымды сипат алды. 

Бұл еңбектерден өзге, “Шығарма арқауы – шындық“ (1968), “Замандас келбеті“ (1972), “Уақыт сыры“ (1981), 

“Ғабит Мүсірепов – драматург“ (1982) т.б. зерттеу еңбектері төл әдебиеттің дамуын, көркемдік ерекшелігін, 

драматургияның бүгінгі хал-ахуалын кең көлемде аша түседі.  

 Осыған орай, белгілі әдебиеттанушы Р. Нұрғали былай дейді: “...драматургия туралы арнаулы еңбектерден Ә. 

Тәжібаевтың «Қазақ драматургиясының очеркі“ (1964), Р. Рүстембекованың “Қазақ совет комедиясы“ (1975), М. 

Дүйсеновтың “Қазақ драматургиясының жанр, стиль мәселесі“ (1977), Е. Жақыповтың “Дастаннан драмаға“ (1979), 

Н. Ғабдуллиннің “Ғ. Мүсірепов – драматург“ (1982) зерттеулерін бөліп атау қажет [1, 6].  

Әдістеме. Ғалым Н. Ғабдуллиннің мол мұрасы жазушылық шеберлігінен, әдеби зерттеулерінен жан-жақты, 

терең қарастырылуынан көрінеді. Профессор С. Қирабаев Н. Ғабдуллиннің кейбір қырларын былайша атап 

көрсетеді: “... Нығметтің сын, зерттеу еңбектері қазақ әдебиеттану ғылымының олқы беттерін толтыруға, 

ғылымының әлі зерттеліп үлгермеген проблемаларын тереңдей қарастыруға арналған. Ол кандидаттық диссертация 

қорғаған кезде қазақтың атақты драматургі Ғабит Мүсіреповтің бұл саладағы еңбектері арнайы зерттелмеген 

болатын. Оның жеке пьесалары сахнаға қойылған кезде үзіп-жұлып пікір айтумен шектеліп келгенбіз. Нығмет 

зерттеуі Ғабиттану туралы ғылымға жаңа беттер қосты. Жазушы пьесаларын талдау арқылы оның шығармашылық 

өнерінің беттерін толтырды, әдебиет тарихындағы орнын да айқындады. Зерттеу ұлттық әдебиеттің драма 

жанрындағы ізденістері мен табыстары туралы түйінді ойлар ұсынды ” [2, 323-324]. Демек, ғалым Н. Ғабдуллиннің 

әдеби-зерттеушілік қырлары Ғ. Мүсірепов драматургиясын жан-жақты зерттеп, тартыс желісін, оқиға мазмұнын, 

драма заңдылықтарын, өмір мәнін ғылыми тұрғыдан зерделеп, тиянақты зерттеп, жүйелі бағалағаны айқын 

байқалады. 

Профессор Н. Ғабдуллиннің «Ғабит Мүсірепов драматургиясы» (1982) атты зерттеуін қайта талдап, зерделеген 

тұста, оның бес тарауы (“Драматургияға келу. “Қыз Жібек“, “Шарықтау. “Қозы Көрпеш – Баян сұлу“, “Соны арна. 

“Ақан сері – Ақтоқты“, “Жаңа асу. “Аманкелді“, “Тың желі. Болашаққа аманат“) бағыт-бағдары, тақырыптық мән-

мағынасымен, ғылыми парадигмалар негізінде драматургиялық категорияларды, кейіпкер мәселесін, конфликт пен 

тартысты айшықты-нақышты қалыпта қарастырғаны көрінер еді. Драманың құрылымдық ерекшеліктері әрі 

композициялық құрылымы, каһарман болмысы мен оқиға өрімі, қоғамдық тақырыптар, тұрмыстық көріністер, 

қаҺарман мінезі, ой мен сөздің жүйелі ұштасуы, сөйлеу мәнері де негізгі рол атқарып, басқа да қырлары ашылады. 

Драматургиялық шығармада оқиғалар біздің көз алдымызда дәл қазір болып жатқандай боп көрсетілуі үшін 

оған тамаша құрылған сюжет қажет. Егер геройдың характері оның іс-әрекеті негізінде айқындалмаса, кейіпкер тек 

қана оқиғаларды баяндаушы қызметін атқарса, драмалық шығармада оқушы мен көрушіні қызықтырарлық мағына 

жоғалады.  

“Драматургиялық шығармада кейіпкердің сипаттарын олардың күрес үстіндегі іс-әрекеттері айқындайды. 

Драмалық герой белгілі бір мақсат үшін күреседі, оның осы мақсаты биік болып, соған орай іс-әрекеті де маңызды 

болса, характердің күші ерекше зор көрінеді. Пьесада адамның сезім күйлерін, жан толғаныстарын, арман-мақсатын 

және басқа ішкі қасиеттерін геройдың тек іс-әрекеттері ғана ашады. Қандай ғана әрекет-қимыл болмасын, ол белгілі 

бір мақсатты көздейді. Бірақ, әр кейіпкердің әр алуан іс-әрекеті оқшау-оқшау болмай, біріне-бірі тығыз байланыста 

өрбіп-дамиды, бүкіл іс-әрекет басты бір желінің бойына тартылады. Осылайша, өрілген оқиғалар барысы, 

кейіпкерлердің пьеса мазмұнының түйінді кезеңдерінде айрықша көрінген іс-әрекеттері автордың жақтап, қорғап 

отырған негізгі идеясын айқын танытады” [3, 154-155 ]. Бұл тұста, зерттеуші драматургияның қиын тұстары мен 

ерекше қырларын, оған терең ізденіспен, мол біліммен келу керектігін алға тартады. Пьеса тақырыбы мен табиғатын, 

оқиға желісі мен даму ретін, қоғамдық өзекті құбылыстарды, негізгісі боямасыз, ашық күйінде жеткізеді.  

Нәтиже. Әдебиет зерттеушісі Н.Ғабдуллин әлемдік Һәм ұлттық драматургия дамуын телқабыс сөз етіп, тиісті 

тұста ұлттық драма жанрының қалыптасуы мен даму үрдістерін де тілге тиек етеді. Кеңестік драматургия мен 

ұлттық әдебиеттегі осы жанрдың қалыптасуы мен даму арналарын, оның авторлары мен танымал туындыларын да 

тиісінше еске алады. Ал,Ғ.Мүсреповтың драматургияға 30- жылдардың басында келгенін, оған дейін әңгіме 

жанрында өнімді еңбек еткенін еске алады [3,157]. Халық фольклоры мен жаңа өмір тақырыбының – драматургия 

жанрының қалыптасуы мен дамуына, театр өнерінің кең өріс алуына, реалистік туынды жасау жолында мол әсер-

ықпалы болғанын да айрықша атайды [3, 159]. Осы аталған бағыттар – Ғ.Мүсреповтің “Қыз Жібек“ дастаны 

негізінде Жібек пен Төлегеннің арман-мұраттары, нәзік сезім мен махаббат азаттығы жайында кеңірек өріс алады. 

Сонымен қатар, Базарбай дәуірі, Бекежанның зұлымдығы әлемдік классикамен өзара салыстырылып, дастанның 

тақырыптық мәні байыпты бағаланады. 

Ғ.Мүсреповтің “Қозы Көрпеш-Баян сұлу“ трагедиясы да халық әдебиеті материалы негізінде жазылып, ел 

аузындағы оқиға өрімі тың өрісте дамып, дәуірдің әлеуметтік жағдайымен байланыстырылып, адамгершілік пен 
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зұлымдықтың қатаң күресі кең түрде көрініс береді. Осы жайттарды Н.Ғабдуллин әдеби сындағы бағалау-

көзқарастар жиынтығын таразылау арқылы драма құрылысына, көркемдік аспектілеріне еркін ену арқылы жан-

жақты ашады. Асылы, «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» трагедиясы туралы орын алып келген: реалистік пьеса емес, 

романтикалық сарындағы пьеса,- деген қилы көзқарас пен әр түрлі ойларға өзіндік ойларын білдіреді [3, 166]. 

Ғалым келесі зерттеуінде – “Қозы Көрпеш-Баян сұлу“ мен “Зұлымдық пен махаббат“ (Шиллер) туындыларын, 

ішкі ұқсас болмыстарын, асыл сезім иірімдерін жан-жақты салыстырады. Қозы мен Баянның аяулы сезімдері 

Фердинанд пен Луизаның асқақ махаббаттарымен қатар бірегей өріс алады. Олардың зұлымдықтың құрбаны 

болғанын әлеметтік құбылыстармен, өмір арнасымен жүйелі түрде бейнелейді. 

Зерттеуші “Қозы Көрпеш-Баян сұлу“ пьесасының қазақ сахнасында кең көлемде танылғанын, алау сезімді ту 

еткен махаббат дастаны дәрежесіне көтерілгенін де еске алады. Ал, Қарабайдың қатыгез әрі залым, Қодардың үстем 

тап өкілі болғанын, Жантықтың озбыр сипатын ашып, сараң қимыл-әрекетін мінез-құлық ерекшеліктерімен етене 

байланыстырып, ол көбінде өмір тоғысымен, оқиға көкжиегімен, тартыс желісімен жүйе құрап, өз ара сабақтастықта 

беріледі. 

Сондай-ақ, ұлттық драмматургиядағы тарихи тақырыптардың меңгерілуі – М.Әуезов, Ғ.Мүсрепов 

шығармашылығымен байланыстырылып, бұл ретте “Абай“, “Шохан Уәлиханов“, “Ыбырай Алтынсарин“, “Ақан 

сері-Ақтоқты“, “Майра“, “Біржан-Сара“ т.с.с.туындылар қатар аталады. Ал, Ғ.Мүсіреповтің “Ақан сері –Ақтоқты“ 

трагедиясында ақын-әнші орны, Ақан бейнесі, оның ғашығы-Ақтоқты тұлғасы кең түрде ашылады. Азаттық 

мұраттары, бостандық жолындағы әрекет-қимылдар жүйесі өмір-тағдыр аясында көрініс береді. Ақанды қуғындап, 

Ақтотыны мерт еткен әділетсіздік пен зұлымдықтың жиынтық көрінісі –Науан хазірет те феодалдықтың қалдығы 

ретінде әшкереленеді. Оның төңірегіндегі Жалмұқан, Сердәлі сипаттары да жағымсыз да жұғымсыз,күңшіл Һәм 

зұлым кейпінде беріледі. Негізінен, “Ақан сері –Ақтоқты“ туындысындағы кейіпкерлер жүйесі екі бағытта 

айқындалады: “...бірі- халық өкілдері, екіншісі- халықты қанаушылар» [3, 223]. Мұндағы Ақан сері мен Ақтоты 

бейнелері махаббат еркіндігі үшін күрескен қанаушылар заманында өмір сүрсе де бостандыққа ұмтылды. Сонымен 

бірге, Науандар дүниесіне қарсы - Балта, Балуан, Дәмелі, Сейіт т.б. ел жанашырлары ретінде көрініп, көпшілік 

қаумның есінде қалады.  

Зерттеуші төңкеріс тақырыбын-Ғ.Мүсіреповтің “Аманкелді“ драмасымен байланыстырып, 1916 жылғы ұлт-

азаттық қозғалыстың сипатын – кезеңнің зор шындығы ретінде сөз етеді. Азаттық күресі – бас қаһарман Аманкелді 

бейнесі арқылы кең көлемде көрініс береді. Оның тарихи тұлға екендігі, адами мұраттары мен қайраткерлік 

қырлары, өзіндік болмысы мен мінезі, қасиет - белгілері кең түрде көрсетіледі. Аманкелді озбыр заманның запыраны 

мол, зиянды зардаптары, зомбылыққа толы сиқын, ел өмірі мен тұрмысына кері әсерін, соған наразылықпен 

қарсылықтың көрінісі ретінде танытады. Қанау мен қорлық, халыққа кері ықпалы Аманкелдінің ашу-ызасын 

туғызады. Генерал-губернатор фон Эверсманға Аманкелді қарсы тұрады. Азаттық мұратты, бақыт жолын, теңдікті 

қалайтынын батыл да, өжет, өршіл қалыпта жүйелі жеткізеді. «Аманкелді» драмасы өмірдің тарихи мәні мен 

шындығын, дәуір ақиқатын, заман шындығын кең түрде ашады. Аманкелді мен оның төңірегіндегілер қанаушылар 

қоғамын, революциялық күрес мәні мен шындығын терең түсінеді. «Аманкелді» драмасындағы ұнамды тұлғалар 

қатарында - Мұңайтпас, Тәуке, Тымақбай, Бану т.б. әрі халық өкілі, әрі азаттық жолына шыққан өкілдер ретінде 

көрініс беріп, көпшіліктің есінде қалады. Олар артық-кем тұстары бола тұра басты тұлғаның ісін, характерін зорайта 

түсуде үлесі мол. Олар негізінен заман шындығын терең сезінеді. Уақыт тынысына қал-қадерінше үн қосады. Осы 

орайда, зерттеуші түйіні: “Аманкелді“ драмасы белгілі дәуірдің, сол кездің адамдары мен іс-әрекетінің шындығын, 

хал-ахуал, мінез-құлық сипаттарын жақсы көрсететін реалистік шығарма ” [3, 244]. 

Талқылау. Өз кезегінде Ғ.Мүсірепов бұл тақырыпқа әр кез оралып, қалам тартқаны анық. Жазушы еңбегіне 

ден қойсақ, “...мен білетін Аманкелді оңай тұлға емес. Ол «туа сала батыр болған, қырып сал да, жойып сал» батыр 

болмаған. Заманына лайық көзі ашық, парасат иесі болған кісі” [4, 104]. 

Зерттеу еңбегінің соңғы бөлімі – тарихи тың тақырыпқа құралған “Болашаққа аманат“ драмасы тұрғысында 

баяндалады. Тарихи драмадағы басты кейіпкер, даңқты тұлға, атақты батыр – Сырым Датов. Оның елеулі есімі, 

өшпес ерлігі халыққа қызметі кеңірек қозғалады.  

Жазушы, драматург Ғ.Мүсірепов “Болашаққа аманат“ драмасында С.Датовтың азаттық жолындағы күресін бар 

болмыс-бедерімен, әрекет-қимылымен кеңірек көрсетеді. Сырымның өнеге-парасаты, жан дүниесінің ерекше 

сезімталдығы оның азаттық жолындағы ерен еңбегін, шындықты аңсайтынын анық аңғартады. Ол, әсіресе сүйгені - 

Торғынға ықыласы мен сыйластығынан де көрінеді. Себебі, Торғын - аяулы жар, нәзік және ардақты. Зұлымдық пен 

залымдыққа, қатыгездік пен қиянатқа қарсы. 

Ал, патша әкімдері мен сұлтандар С.Датовтың әрекетіне бөгет жасайды. Драмадағы өмір белесі, оқиға желісі, 

тартыс кезеңі де осы тұста анық көрініс табады. 

Жалпы, қазақ даласына билік жүргізіп, озбырлық-өктемдік саясатын анық та батыл танытқан патша әкімдерінің 

(атаман, полковник) ұрда-жық, содырлы-сиықсыз саясаты - халық наразылығын, Сырым батыр мен оның сенімді 

серіктері тарапынан да қарсылыққа ұшырайды. Зерттеуші бұл тұсқа қатысты көзқарасын былай білдіреді: “ ... 

драмада қаһармандар арасындағы тартыс ашық көрінеді, іштен үңгіп, жасырын да өтіп жатады. Драматург тартыс 

тармақтарын бытыратпай дамытып, негізгі желіге сабақтап отырады” [3, 252]. 

Осы орайда, айта кетсек, атақты драматург Ғ.Мүсіреповтің өзіндік қағидасы бар: “...сахнада герой әр ойын 

аяқтап, түптеп сөйлемеу керек. Қасындағасын ойландыра сөйлеу керек, әр мәселеде екі-үш түрлі шешім бар, сол 

шешімдерді өзгелер де ойлансын. 
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Алған оқиғаны түптеп тастау да шешім емес, оқиғаның қалай шешілерін көрушіге қалдыруға болады, 

тұспалдап қалдыруға болады” [4 ,507]. 

Анығында, қаламгер Ғ.Мүсіреповтің шығармашылық мұрасы бай әрі байтақ әлем. Тақырып табиғаты мен 

сипаты, жанр жүйесі мен көркемдік стильі, қаҺармандар болмысы, тіл мүмкіндіктері, сөз құнары мен қасиеті де 

бірден назар аудартады. Академик У.Қалижанов тап басып танығанындай: “...Ғабаң кейіпкерлерін жазбай 

танисың.Олар өз заманының, өз уақытының көркем бейнесі ретінде қазақ әдебиетінің шоқтығын биіктетіп 

тұр.Көркем әдебиетіміздің тамаша үлгілері ретінде Ғ.Мүсрепов туындыларының қазақ әдебиетінің алтын қорынан 

берік орын алғаны халқымыз үшін мақтаныш. Уақыт керуені тоқтамай үздіксіз жылжып жатыр, ал қара сөзбен 

айшықталған әсем ойлар, көркем көріністер санамызда өшпестей болып нұрланып тұра бермек. Ғабеңнің 

туындылары ескірмейді, бүгінгі жиырма бірінші ғасырдың оқырмандары үшін де тозаң тимеген алмастай жарқырай 

береді” [ 6,58]. 

Қорытынды. Шындығында, ғалым Н. Ғабдуллиннің “Ғабит Мүсірепов драматургиясы“ атты еңбегі қазақ 

әдебиетіндегі қайталанбас, тың, оқшау тұрған зерттеулер қатарында. Жанр табиғатына терең бойлаған зерттеушінің 

аталған еңбектері қазақ драматургиясының тарихын жасады. Сонымен қатар, қазақ әдебиеті төрінде ерекше орын 

алар парасатты ғалымның зерттеушілік мұралары елеулі еңбектер қатарына жатады [6,7]. 
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1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

ШЕРХАН МҰРТАЗАНЫҢ «ТӘУЕКЕЛ ТОЙ» ӘҢГІМЕСІНІҢ ПОЭТИКАСЫ 

 

Аңдатпа 

Осы заманғы қазақ көркем әдебиетінің алатаудай заңғар биігі, қазақ сөз өнерінің кемелденуі мен 

шымырлануына өлшеусіз үлес қосқан талантты жазушылардың бір де бірегейі – Шерхан Мұртаза. Қаламының 

ұшымен халықтың өткені мен бүгінінің сан-қилы тағдырын тебірене, күйіне, сүйіне суреттеген жазушының әдеби 

мұрасының ішінде, шағын жанр әңгімелерінің, әдебиетімізде алар орны ерекше.  

Еліміз тәуелсіздігін алып, ұзын құрық, кең тұсауға қол жеткізген тұстан бері, ширек ғасырдан астам уақыт өтті. 

Осы мезгілге дейінгі ұлт басынан өткен өмір шындығын көркем шындыққа айналдыру үшін қызмет ету – 

жазушының басты міндеті. Себебі, жазушының ең асыл мұраты – халық мүддесі [1,14]. Осыны ескерсек, Шерхан 

Мұртазаның тәуелсіздік таңы атқаннан кейінгі жазған әңгімелерінде қазақ халқының өмір соқпағындағы түйткілдер 

мен келеңсіздіктер, дарақылықтар мен даңғойлықтар реалистік тұрғыда, ашты әжу сарказммен, жұмыр да тартымды 

етіп айшықталған. 

Мақалада жазушының «Тәуекел тойы» әңгімесіне әдебит теориясына сүйене отырып, талдау жасалған. 

Әңгімелердің сюжеттік-компазициялық құрлымын талдау арқылы, шығарманың идеялық мазмұны терең талданады. 

Шығармадағы авторлық идеянының өмір шындығымен байланысын айқындайды. Әңгімеге арқау болған 

жазушының концепциясын (дүниетанымын) айқындау үшін, шығарманың көркемдік әлеміне, оқиғалардың 

маңыздылығы мен образдардың бейнелілігіне, шығарма тілі мен стиліне зерттеу жүргізілген. 

Түйін сөздер: әңгіме, компазиция, сюжет, кейіпкерлер әлемі, көркемдік тілі т.б. 
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POETICS OF SHERKHAN MURTAZA'S STORY "ТАУЕКЕЛ ТОЙ" 

 

Abstract 

One of the talented writers who made an invaluable contribution to the development and development of modern 

Kazakh fiction is Sherkhan Murtaza. In the literary heritage of the writer, a special place in literature is occupied by stories of 

small genres, in which he described the tragic fate of the past and present people with his pen. 

More than a quarter of a century has passed since our country gained independence and received wide recognition. 

Serving the truth of the life experienced up to this time by the nation in order to turn it into an artistic reality is the main task of 

the writer. Because the noblest ideal of a writer is the interests of the people [1,14]. With this in mind, Sherkhan Murtaza's 

stories written after the dawn of independence, problems and disappointments in the life of the Kazakh people, individuality 

and prerogatives are expressed realistically, with obvious sarcasm, with a mysterious and attractive accent. 

The article analyzes the writer's story " Тауекел той " based on the theory of literature. Through the analysis of the plot 

and compositional structure of the narrative, the ideological content of the work is deeply analyzed. Defines the relationship of 

the author's idea in the work with the reality of life. To determine the concept (worldview) of the writer, embedded in the 

narrative, a study of the artistic world of the work, the significance of events and imagery, language and style of the work. 

Keywords: story, composition, plot, world of characters, artistic language, etc. 
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ПОЭТИКА РАССКАЗА ШЕРХАНА МУРТАЗЫ "ТАУЕКЕЛ ТОЙ" 

 

Аннотация 

Один из талантливых писателей, внесших неоценимый вклад в развитие и развитие современной казахской 

художественной литературы – Шерхан Муртаза. В литературном наследии писателя особое место в литературе 

занимают рассказы малых жанров, в которых он своим пером описывал трагические судьбы прошлого и настоящего 

народа. 

Прошло более четверти века с тех пор, как наша страна обрела независимость и получила широкое признание. 

Служение истине жизни, переживаемой до этого времени нацией, чтобы превратить ее в художественную 

реальность, является главной задачей писателя. Потому что самым благородным идеалом писателя являются 

интересы народа [1,14]. С учетом этого, в рассказах Шерхана Муртазы, написанных после рассвета независимости, 

проблемы и разочарования в жизненном пути казахского народа, индивидуальности и прерогативы выражены 

реалистично, с явным сарказмом, с загадочным и притягательным акцентом. 

В статье сделан анализ рассказа писателя «Тауекел той» на основе теории литературы. Посредством анализа 

сюжетно-композиционной структуры повествования глубоко анализируется идейное содержание произведения. 

Определяет связь авторской идеи в произведении с реальностью жизни. Для определения концепции 

(мировоззрения) писателя, заложенной в повествовании, проведено исследование художественного мира 

произведения, значимости событий и образности образов, языка и стиля произведения. 

Ключевые слова: рассказ, сочинение, сюжет, мир героев, художественный язык и др. 

 

Әттең, бір кем дүние-ай!  

Ш.Мұртаза 

 

Кіріспе.Еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңдегі ақпараттар ағымы мен түрлі мәдениеттердің тоғысы көркем 

әдебиетке деген көпшіліктің ынтасын басқа арналарға бұрып кетіп бара жатқаны байқалады. Дегенмен, сөз үнемдеп, 

ой жинақтап, негізгі бір оқиғамен оқырманды өзінің көркемдік әлеміне жетелеп, сұлулық әлемінің құдіретіне еріксіз 

елітетін, эпсотың шағын үлгілерінің бірі- әңгіме жанрының, өз маңыздылығын жоймағанына куә болып жүрміз. 

Сондай әңгімелердің қатарына заманымыздың заңғар жазушысы – Шерхан Мұртазаның « Тәуекел той» 

әңгімелерісін атауға болады. 

Әңгіме - болмысында қысқа болғанымен, үлкен жауапкершілік, бақылағыштық парасат пен шебер талантты 

талғайтын жанр. Әңгіме деп ат қойып, айдар таққан дүниенің барлығы бірдей әңгіме жанрына қойылатын талаптарға 

жауап бере бермейтіні анық. 

Қазақ әдебиеттану ғылымында өзгенің сүрлеуімен жүрмей, соны із қалдырған әдебиеттанушы ғалым Серік 

Мақпыров өзінің «Адамтану өнері» деген еңбегінде әңгіме жанрының ерекшелігі туралы: «Әңгіме эпикалық 
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жанрдың шағын түрі, сондықтан онда көбіне-көп адам өмірінің жекелеген сәтін танытатын бірер оқиға ғана 

баяндалады. Осы мақсатқа сай әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлердің  саны да мейілінше шақтаулы болып 

келеді. Әңгімеде баяндалатын оқиғаның мейілінше шектеулілігі, кейіпкерлер санының аздығы, құрлысының 

жинақтылығы, көлемінің шағындылығы бұл жанрдың жеңілдігін емес, қайта қиындығын көрсетеді. Автор уақыт 

жағынан мейілінше қысқа мерзім ішінде кейіпкерлер өміріндегі біреу де болса бірегей оқиғаны көркем баяндау, 

суреттеу арқылы оқырманға олардың адамдық болмыс-бітімін айқындап беруі керек. Бұл әрине оңай іс емес. Осы 

міндетті мінсіз орындау үшін өмірді, оның заңдылықтарын білу өз алдына, ең бастысы оның бір сәтінің тынысын 

аядай уақыт шеңберіне көркем де кемел таныта білу керек, бұл қаламгерден талант пен суреткерлік шеберлікті талап 

ететін шарттар.»,- деген дәл анықтама берілген». [2,117] 

Ағылшын жазушысы Уильям Сомерсет Моэм «Әңгіме, ұзын-қысқалығына қарай он минуттан бір сағатқа дейін 

оқылатын, әбден аршылып алынған бір-ақ нәрсе, бір ғана оқиға немесе бірігіп кеткен бірнеше оқиғалар тізбегі 

туралы жазылған шағын шығарма. Әңгімені еш нәрсе қосуға да, алуға да болмайтындай етіп жеткізу керек»- деген 

пікір айтқан. [3,250]. Саңылақ жазушы да әңгіменің жанрлық ерекшеліктеріне тоқтала келіп, жазушының бойындағы 

екі қасиетке: қысқа жазу мен шебер жазудың арқасында әңгіменің мерейі үстем болатынын айтқысы келген.  

Бүгінгі әдебиеттану ғылымында эпостың кең көлемді түрлері (эпопея, роман) мен шағын көлемді түрлер 

(анекдоттар, мысалдар, астарлы шағын әңгімелер) арасындағы орташа шағын көлемді түрлер де бар екені мәлім. 

Батыс және орыс әдебиеттанушыларының кейбіреулері орта көлемді эпикалық жанрға негізінен повестер мен 

новеллаларды және әңгімелерді де жатқызып жүр. Ал төл әдебиетімізде әңгіме шағын көлемді жанр түрі. Сөзімізге 

дәлел, академик З.Қабдолов өзінің «Сөз өнері» кітабында : «Әңгіме – шағын көлемді эпикалық түрдің айырықша 

асыл үлгісі», - деп анықтама берген болатын. [1,303] Батыс әдебиетінде әңгімеге нақты бір анықтама берілмеген. 

Мысалы неміс әдебиетінің өзінде әңгімені новелланың алдындағы әңгіме немесе қазіргі әңгіме деп атайды. 

Ағылшын әдебиеттануында short story, novelette (short novel), «short prose narrative» деп, әр түрлі атап жүр. Осыны 

ескерсек, қазақ әдебиетінде әңгіме жанр ретінде қалыптасып қалғаны байқалады. Себебі әдебиетіміздегі әңгіменің 

бастауы ауыз әдебиетінде жатыр.  

Қазақ прозасындағы әңгіме жанрында қалам тербеген Б. Майлин, Ж. Аймауытов, М.Әуезов, Ғ.Мүсіреповтердің 

шығармалары аталған жанрды шырқау биікке көтеріп, сол арқылы өзіндік шеберліктерінде паш еткені даусыз. 

Шерхан Мұртаза да жоғарыда аталған жазушылардың шығармаларымен таныс болған. Шеберлікті шыңдау, дәстүр 

жалғанстығын сақтау Шерхан Мұртаза әңгімелерінде аздап та болса байқалатындығын көзі қарақты оқырманың 

аңғармауы мүмкін емес. Жазушы тақырыпты алыстан іздемейді, көзі көрген, көкірегі түйген өмірлік ақиқат 

жайттарды әңгімелерінде қорытады. Сюжетке іліккен жайттардың барлығы оны қоршаған өмірлік материалдар 

екенін көркем мәтінді оқи отырып байқаймыз, кейіпкерлер арқылы жазушының дүниетанымына бойлаймыз. 

Бүгінгі көркем әдебиетте реалистік шығармалар мен қатар модернистік, постмодернистік шығармаларда 

жазылып, кең қанат жайып, даму үстінде. Бірақ, реалистік шығармаларға деген қызығушылық оқырмандар 

тарапынан қай жанр болса да сұранысқа ие екендігі дәлелденіп келеді. Соған сәйкес жазушылар тарапынан өмірде 

болған, өзіміз күнделікті өмірде көріп жүрген қарапайым адамдардың ішкі болмысын таныту, адамдар арасындағы 

қарым-қатынасты көркемдік тұрғыда бейнелеу бүгінгі күнгі шағын прозаның басты мәселесінің бірі болып отыр. 

Зерттеу материалы. Қазақ қара сөзінің марқасқасы Шерхан Мұртазаның қазіргі ғасыр басынан бастап шағын 

проза жанрында қалам тербегені барша оқырманға мәлім. Жазушының Алматыдағы “Атамұра” баспасынан 2003 

жылы жарық көрген “Соғыстың соңғы жесiрi” атты кiтабына бұрындары жазылған шығармаларымен бiрге кейiнгi 

“Алапар мен Динго”, “Бұршақ”, “Тәуекел той” сықылды әңгiмелерi топтастырылған. Жазушының «Тәуекел той» 

әңгімесін аналитикалық талдау үшін, алдымен тақырыптың таңдалу талабын таразыласақ. Әңгімеге арқау болған 

тақырып - қазіргі қазақ өмірінің ажырамас бөлігі, туған-туыс, ет-жақынды шақырып, қуанышты бөлісетін той 

мәселесі. Той сөзі түсінікті. Ал, тәуекелші? Тәуекел - бір іске жалтақтамай батыл кірісу, белді бекем буу, қалай 

аяқталатыны анық емес және табысты болмаған жағдайда жағымсыз салдары болуы мүмкін іс-әрекеттің жағдаяттық 

сипаты. Дана халқымыз тәуекелді екіге бөлген: көз жұмбай тәуекел (әйтеуір бір сәті болар), нар тәуекел (сәтті 

болады, әбден ойластырылады) [4, 316]. Әңгіменің басты кейіпкері көз жұмбай тәуекел жасайды. Жазушы өз 

халқының өміріндегі жарыса даңғаза той жасайтын, даңғойлық, ысырапшылдық, дүниеге деген бәсекелестіктің 

көшіне ілесем деп, шама жетпес ауыр жүкті арқалап, тыраштанып, титықтап, ақыры трагедиялық хәлге душар 

болатын ел арасындағы қарапайым адамдардың ойсыз әрекетінен опық жейтін тағдырын тақырыпқа теліген. Ел 

ішіндегі белең алып бара жатқан осынау ессіздікті ескерген жазушының бойындағы жіті бақылағыштық пен терең 

интуиция – тақырыптың өзекті екендігін таныған. Ел ішіндегі кесапат пен кеселдің, жара мен жыртықтың індетке 

айналуынан сақтану үшін жазушы көркем шығарма арқылы ақиқатты танытатын жол нұсқайды. Осы тұрғыда, 

жазушы заманның тамырын дәл басқан. Жазушы таңдаған тақырып – бүгін қазақ өмірінің бір кем дүниесі. 

Әңгіменің композициясы шымыр да ширақы құрылымдалған. Бірізді диалог арқылы баяндалады. Оқиға желісі 
тура экспозициядан: Керімқұл ұлы Нұркенді үйлендірмекші болып, аталас ағайыны Төкеңмен ақылдасуға келуінен 
басталады. « -Тойды қайда өткізбешісің? Үйіңде ме? - Жоқ, - деді Керімқұл шоқ басып алғандай шошып кетіп.- Үйге 
кім сияды? Мен бес жүз адам шақырамын.» [5,277]. Осы сюжеттік диалогтағы басты кейіпкер Төреқұлдың бір ауыз 
сөзіне жазушы оның бойындағы біршама мінезді сыйғызады. Кейіпкердің салмақты, өз-өзіне сенімді сөзі оның 

алдағы болар оқиғаларда мінезділігінің сақталып қаларына оқырманды бірден күмәнмен ойлауға итермелейді. Әрі 
қарай Төкеннің Керімқұлға деген шынайы жанашырлық ойлары ішкі монологтар арқылы суреттеледі. «Маған десе 
мың адам шақырсын? Бірақ, ақшаны қайдан табады?» [5,278]. Бауыр еті баласының қызығынан кім аянар дейсіз? 
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Бірақ дарақылық пен ысырапшылдыққа наразы жазушының обективті идеялары авторлық баяндаулардан аңғарылып 
тұрады. «...Басқа ішіп-жемді айтпағаныңда, бес жүзіне шамамен екі жүз елу бөтелке арақ-шарап қажет» [5, 278],-деп, 
қазақ тойындағы тағы бір дарақылыққа автор қынжыла, күйзеледі. Оқиға желісінің байланысуы той күні болып, 
тойға қонақтардың келуімен өрбиді. Тойға келген қонақтарды күтіп алып жүрген той иесінің дәмесі – қонақтардың 

тойға әкелген той сыйы. Жазушы композицияны градация арқылы өрбітіп, бірінен кейін бірі келген той 
қонақтарының жұпыны тартуларын шебер жинақтайды. Сол арқылы Төреқұлдың ішкі жан-дүниесін күйзелтеді. 
Сырты бүтін, іші түтін Төреқұлдың дел сал күйін ағып жатқан суды сылқ-сылқ күлдіріп, кейіптеу мен 
параллелизімді ұштастыру арқылы табиғат пен адамды қатар суреттеп, өткір сарказммен әжуалайды. Оқып отырып, 
еріксіз езу тартып, жымиясыз. Автордың шеберлігінен мін табу қиын. Пейзаж арқылы шығармаға, кейіпкеріне 
психологиялық шабуыл жасап, оның шарасыз хәлін жаныштайды. Оқиға желісі Тойға Төреқұлдың көптен күткен 

қонағы Жеңісгүлдің келуімен дамиды. Не үшін көптен күткен қонақ? Себебі, Төреқұлдың ойлауынша, той 
жасаймын деп арқалаған ауыр жүгін көтеруге көмек берер, ауқатты туысы - жиен қарындасы, Жеңісгүл. Құйрығын 
бұлаңдатып, иесіне еркелеген иттей, Жеңіскүлдің алдын орай Төреқұлдың жалпақтауы, қапсыра құшақтап, 
сілекеймен бетін айран жалағандай айғыз-айғыз етуі арқылы суреттелген пейзаж арқылы кейіпкер мінезінің тағы бір 
қыры айқындалады. Осы сюжетте Жеңісгүлдің кеудеге таққан бриллиянтының жоғалуы детальі бар. Детальдардың 
жиынтығы оқиғадағы тартысты дамытуға қызмет ететінін ескерсек, жазушы өте ұтымды тұста, детальді 

композицияға қиюластырған. Оқиға желісінің шиеленісуі тост сөйлеуге шыққан Жеңісгүл кеудесіндегі бриллиант 
тасының жоғалғанын байқап, той шырқын бұза бастайды. Жеңісгүл үшін бұл тұста туысқанның ынтымақ-берекесі, 
тату-тәттілігінің құны бір тиын. Жоғалған дүниесін іздеп тамадаға бір, жиен ағасына бір шаптығады. Тойдың 
шырқын бұзады. Оқиғаның шарықтау шегі тойға келген қонақтардың той соңына дейін күтпей, Жеңісгүлдің 
лаңынан кейін, жаппай кете бастауымен жалғасады. Оқиға Төрегелді жездесінің мазақ сыйлығын көріп, орындыққа 
сылқ етіп отыра кеткен басты кейіпкердің дәрменсіз хәлімен аяқталады. Шығарма композициясындағы оқиғалар 

желісі мен көркемдік детальдардың барлығын әңгімеге арқау болған мазмұнды ашуға ұтымды қолданылған. 
Әңгіменің кейіпкерлер жүйесі біршама жинақы, сан жағынан саусақпен саналатындай мөлшерде болатындығы 

жанрлық ерекшеліктің бір шарттылығы. «Тәуекел той» әңгімесінде маңызды оқиғалар алты кейіпкердің төңірегінде 
өрбиді. Олар: Керімқұл, Төрегелді, Жеңісгүл, Жетім бала, Төкен, тамада. 

Керімқұл - әдістік тұрғыда реалистік образ, тек тұрғысынан эпикалық образ, тәсілдік тұрғыда юморлық образ. 
Реалистік образ деуіміз Керімқұл секілді адамдар тұрмысымызға дендеп кірген, тіпті, дағдымызға айналған дарақы 

тойға тиім болмаса, арамызда бүгінде бар, өмір сүре береді. Эпикалық образ деуіміз әңгіменің архитектоникасы 
басты кейіпкер, той иесі, Керімқұлдың сан құбылған мінезін айқындауға құрылымдалған. Оқиға экспозициясындағы 
Төреқұлдың айтқан ақылына місе тұтпай, қаперінеде алмай, «Бес жүз адамға той жасаймын», «Менің есебім 
бойынша, ресторанның төлемінен артылып, өз қалтама қалады» [5,278],- деп баласына арналған жақсылықтан 
қалтасын қампитпақшы болған қитұрқы пайдакүнем, аярлық мінезі аңғарылады. Оған өзі жан-тәнімен сенеді. 
Оқиғаның даму барысында кейіпкердің портреті, мимикасы, қимыл-әрекеті :«Сидаң бойлы, сіріңке қоңыр реңді, 

бурыл шашты Керімқұл ақ костюм, ақ көйлек, қара галстук тағып алып, егде тартқан жасына қарамай, ұшқыр аттай 
лапылдап, жайраңдап, құрметті меймандардың алдынан шығып, аймаласып, құшақтасып, құрмет көрсетіп-ақ жүр» 
[5, 279],-деп, суреттеп, Керімқұлдың барын киіп, бақанын қолына алып, ойына алған түп мақсатын көкірегіне қоя 
болып қатқан пайдакүнем іске асыруға деген сенімділігі тіпті де айқындала түседі. Кейіпкер психологиясын одан 
ары аша түсу үшін, тойға келе бастаған сенім артқан құрметті қонақтарының бастапқы сый-сыяпаттарына көңіл күйі 
ойпыл-тойпыл болып, ширыға түседі. Осыдан басты кейіпкердің қонақтарды той қуанышымен бөлісу үшін 

шақырмағандығын, ішіне бүккен пайдакүнем ойына жету үшін шақырғандығы айқындала түседі. Алғашқы сыйға 
әкелінген гүл, кәмпит, қой сияқты тұрмыстық элементтерді сый ретінде күтпеген Керімқұлдың басындағы ойдың 
құбылуын жазушы ішкі монолог арқылы: «Осыларды да бауыр, жанашыр дейді-ау, жұмыртқадан жүн қырыққан 
иттер. Бұларды туысқан деп несіне шақырдым?» [5,280],-деп, бейнелейді де, адамдар арасындағы қарым-қатынасты, 
жақындардың арасындағы сыйластықты пайдакүнемдік байланыстың құралына айналдыруды ойлаған кейіпкердің 
рухани таяздығын, ой-өрісінің жайдақтығын айқын аңғартады. Осындай ойдың соңынан ерген адамдарда адамдарға 

деген мейірім, жылылық атаулыдан көкейінде жылт қалмайтындығын жетім бала мен қаңғыбас ит бейнесі арқылы 
көрнекілендіре түседі. Жұрттың қолындағы сый-құрметтен үміт үзген, қалтасындағы жұқа конверттерден сеніміне 
селкеу түскен бас кейіпкер ендігі бар үмітін, жиен қарындасы Жеңісгүлге артады. Мына ауыр дерттен құтқаратын 
Жеңісгүл көз алдына періштедей елестейді. Бірақ, тойдың топалаңын шығарған Жеңісгүлдің шын бейнесі айпарадай 
болғанда, тәуекелге бел буған Керімқұлдың рухани қайыршы күйі айқындалады. Кейіпкердің юморлық бейнесі 
қалтаға түскен конверттің ішіндегі ақшаны санай алмай , қайта-қайта білгісі келіп, сыртын басып, сыйпалауы, еріксіз 

езуге күлкі ұялатады. Дүниеге құныққан, одан аққан тер, еткен еңбектен емес, жеңіл пайдакүнемдік пен айлакерлік 
арқылы табуды ойлайтын, көзшіл тәуекелшіл таяз адамдардың бейнесін жазушы Керімқұл образы арқылы 
суреттеген. Осы Керімқұл бейнесін тіктеу үшін қосалқы кейіпкерлер мен пейзажды автор шебер қабыстыра білген. 

Төкен басты кейіпкер Керімқұлдың аталас туысы, ағасы. Жақынына жанашыр, Өзіндік ұстанымы бар, ақылды 
адам бейнесінде суреттеледі.  

Аталмыш әңгімедегі тағы бір кейіпкер дүниеқоңыз, пайдакүнем, мейірімсіз басты кейіпкердің психологиялық 

ерекшелігін айрықша ашуға септігін тигізген – қосалқы кейіпкер, қайыршы бала. Тағдырдың тауқыметін тартқан, 
әкеден жастайынан жетім қалған, күнелтуі қиындай түскен, мейірімсіз ортада көпке қолын жайып, мейірім тілеп, 
өлместің күнін кешкен, қайыршылықтың қалтасын көтерген, ішкі жан-дүниесі таза жетім бала Керімқұлдан жеку 
көріп, назаланады.  
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Қосалық кейіпкер ретінде той тізгінін ұстаған өнерпаздардың көркем бейнесін жазушы шебер ашқан. Кезінде 

әншілер мен өнерпаздар ел аралап, жұрттың көкірегін нұрға бөлесе, бүгінгі әншісымақтар халықты алдап, қоңыртақ 

қалтасын тақырлаумен айналысып жүргенін деталь ретінде әңгімеде пайдаланады.  

Көрінгеннен дәм еткен, алақұйын, алып қаш ішін ызғар жалаған Керімқұлдың характерін ашуға орасан үлес 

қосқан кейіпкердің тағы бірі – майдангер, пенсионер балдызымен ұдайы қалжыңдасып жүретін, темекі сатып 

күнелтетін Төрегелді. Ұлттық болмыстың бейнесі бар Төрегелді, қазақи қалжыңға сүйеп, балдызын тақырға 

отырғызады. 

Әңгіменің тағы бір реалистік образы Керімқұлдың жиен қарындасы, бірнеше баланың анасы – Жеңісгүл. 

Әсемдікке бой алдырған, сәнқой, тән сұлулығына құмартқан, ішкі жан-дүниесі таяз, шайпау, шарқыш, жала жапқыш, 

пәлеқор әйел бейнесінде суреттеледі. Ол өзгелерге сұлу ажарлы болып көріну үшін, бетіне бес баттам бояу жағады 

(жасына сай келмеседе). Өзге әйелдерден ауқатты, үстем кербез көріну үшін өн бойына алтын әшекейлерді, асыл 

тастарды көмкере тағады. Сыртқы келбеті - осы. Ішкі жан дүниесіне үңілсек қазақы әдеп-ибадан жұрдай, шарқая-

шарқыш мінезімен, пәлеқор, жалақор характері бейнеленеді.  

Жаңа жазылған шығармаларда бұрынғылармен салыстырғанда еш өзгешелiк, ерекшелiк жоқ. Тақырып, мазмұн 

жағынан болмаса. Дәстүрлi, классикалық әңгiмелер. Жазу техникасына мiн тағу қиын[6,173]. 

Әңгіме жанрында жазушының шеберлігін байқататын белгілер: дәлдік, қысқалық, тіл. Жазушының қысқалығы 

бір ауыз сөзге кең мағына дарытуында, бұл тұрғыда Шерхан Мұртазаның ойды жүйелеп, сөзді дәл қолдану машығы 

жылдар бойы еткен еңбектің жемісі. Жазушының кейіпкердің экспрессивті-эмоцияналды халін нанымды бейнелеп 

жазу үшін, айшықты теңеулерді орынды қолданады. Мысалы, «... Керімқұл шоқ басып алғандай шошып кетті» [5, 

277],- деген үзіндіде, адамға физиологиясына сыртқы дененің тигізген әсеріне ми рефлекстерінің шартты жауап қату 

ақиқатын көркем шындық поэтикасымен бір саты жоғары көтереді. Айта-айта жауыр болған теңеулерді қолданудан 

гөрі, автор жаңа теңеулерді табу үшін үнемі көркемдік ізденіс үстінде жүреді. Әңгіме кейіпкері айлакер Төрегелдінің 

сыртқы портретін жасағанда жазушы: «Қаншырдай қара шал» теңеуін қолданады. Осындағы қаншырдай сөзі 

ұрғашы арыстан мағынасын білдіреді. Қаншырдың әккілі мен айлакерлігін кейіпкер мінезімен ұштастыру 

жазушының сөз қолданудағы қысқалығы мен дәлдігінің белгісі. Заттың не құбылыстың айрықша белгісін 

сипаттайтын суретті сөздерде әңгімеде баршылық. Әңгімедегі эпитеттер: «Сидан қол, сипа терек, жасыл шырша, 

қызыл-жасыл шатырлар, сіріңке қоңыр реңді, бурыл шаш, ақ костюм, ақ көйлек, кара галстук, бурыл шоқша сақал, 

ұшқыр ат, өрім тал, қоңқақ мұрын, тыртық тақырбас, алып қаш мінез, ала құйын мінез, бадырақтау бақа көз,» [5, 277-

288] шығармаға жаңа рең, жаң дем беріп тұрғандай. Құбылыстар мен заттарды айшықты бейнесіне байланысты 

сөздермен ауыстыра қолдануда әңгімеде шебер қолданылған. «-Е, студенттің шыбығы сыздамай ма екен? Он үшінде 

отау иесі деген.» [5,277] . Аталған сөйлемдегі шыбық сөзіне метафоралық тұрғыдан адамның анотомиялық мүше 

атауымен ауыстырып қолдану, жазушының көркемдік ізденісін тағы да дәлелдей түскендей. «Сүмбіл шам тал»,- деп, 

эпитетті, метофораны да орынды қолданған. Көңілі қалған қонақтарды «ит» сөзімен ауыстырып, жинақы метафора 

жасалған. Табиғатқа жан бітіріп: «Таластан бөлініп аққан ботана су сыл-сылқ күлді»,- дей келе, кейіптеу арқылы тірі 

сурет салады. Жазушының шымыр да, ширақы тілі әңгіменің эстетикалық құндылығын арттырған үстіне арттыра 

береді. 

Қорытынды. Шығарманың композициясы ширақ, атап өткенiмiздей, диалогтар характер жасауда ұтымды 

қызмет атқарып тұр. Әңгiменiң айтар ойы анық, идеясы қанық. Болған оқиғаны болғанындай баяндап берген сияқты. 

Күнде болмаса да, жиi куә болып жүрген жай. Өмiрдiң өзiнен ойып алғандай шынайы, сенiмдi. Әрине, қызыққа, 

қуанышқа шашылған малда не арман бар. Бiрақ, бәрi орнымен болса. Егер жағдайы көтермесе соншама ашылып-

шашылудың не керегi бар?!. Мақтан ба? Иә, мақтан үшiн. Бес жүз адамға той жасап, абыройымды бiр асырайын деп 

ойлаған Керiмқұлдың тойы той сыйқы болмай, өзiнiң де, жиналған қонақтардың да берекесi қашып, жұрт алдында 

әбден масқарасы шығып, абыройы айрандай төгiледi. Бұл қазақы дарақылық. Осыны қаламгер уытты тiлмен жеткiзе 

бiлген [6,174] . Шығарманың сюжеті мен композициясын, образдар жүйесін талдай отырып, бәріне ақша үстемдік 

еткен, барлығын ақша шешетін, бүгінгі заманда қазақи этиканың, салт-дәстүр мен қарым-қатынастың кетеуі кетіп, 

селкеуі молайған тұста, Шер ағаңның «Әттең, бір кем дүние-ай!» - деген философиялық шерлі толғамы, терең ойға 

жетелейді. Шығарманың басты идеясы – соңғы кездегі қазақ тойларында белең алып, асқынып кеткен 

мақтаншақтық, ысырапшылдық, дарақылық мінездерді ащы мысқылмен әжуалай отырып, халықты ақылға, ынсапқа, 

қанағатқа шақыру. 
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ХАЗІРЕТ ӘЛИ ДАСТАНДАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ НҰСҚАЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада батырлық жырлардың дәстүрімен тікелей үндесіп, қалыптасып, қатар дамып келген қазақ 

дастандарының маңызды бөлігі болып табылатын діни дастандардағы Хазірет Әлидің соғыстары мен батырлық 

жырлары қарастырылады. Араб-парсы әдеби шығармалары арқылы қазақ әдебетінде көрініс тапқан діни 

дастандардың қазақ халқына қонымды және түсінікті болу үшін оларды жырлаған қазақ ақындары мен жыраулары 

оларға қазақи реңк беріп отырған. Мақалада қазақ даласында кездесетін діни дастандардың ішінде Хазірет Әлидің 

батырлық жырларының мазмұндық, тарихи, тілдік тұрғыдан ерекшеліктерін мысалдармен қарастыруға тырыстық. 

Сонымен қатар Қазақстандағы Хазірет Әлидің батырлық жырларына шолу жасап, ХІХ-шы ғасырда шағатай тілінде 

проза түрінде жазылған “Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” атты қолжазба дастанын сипаттап 

таныстыруды мақсат етіп отырмыз.  
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Abstract 

This article examines the religious and heroic epics of Hazrat Ali, which constitute an important part of the Kazakh epic 

and are in direct harmony with the tradition of heroic poetry. Kazakh poets and zhyraus, who wrote religious epics in Kazakh 

literature through Arabic-Persian literary works, gave them a national shade to make them understandable and accessible to 

the local people. In the article, we tried to consider the semantic, historical, and linguistic features of the heroic dastans of 

Hazrat Ali among the religious epics found in the Kazakh steppes. Having made an overview of the heroic poems of Hazrat 

Ali in Kazakhstan, we also sought to present and describe the written manuscript "Kissa-i Djangname-i Risale-i Shah-i 

Mardan", written in prose in the Chagatai language in the 19th century. 
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ВЕРСИИ ЭПОСОВ ХАЗРАТА АЛИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются религиозные и героические эпосы Хазрата Али, которые составляют важную 

часть казахского эпоса и находятся в прямой гармонии с традицией героических стихов. Казахские поэты и жырауы, 

воспевавшие религиозные эпосы, отраженные в казахской литературе через арабско-персидские литературные 

произведения, придали им казахский оттенок, чтобы сделать их понятными и доступными казахскому народу. В 

статье мы попытались рассмотреть смысловые, исторические и языковые особенности героических дастанов Хазрата 

Али среди религиозных эпосов, встречающихся в казахских степях. Сделав обзор о героических поэм Хазрата Али в 

Казахстане, мы также стремились представить и описать рукописный эпос «Кисса-и Джангнаме-и Рисале-и Шах-и 

Мардан», написанный прозой на чагатайском языке в 19 веке. 

Ключевые слова: Героические песни, религиозные эпосы, войны Хазрата Али, Кисса Салсал, Кисса-и 
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Кіріспе. Діни дастандар – Ислам дінін жайып, қарапайым халыққа дін үшін күрес жүргізген батырлардың 

әңгімелерін жеткізуге мақсатталған халық ауыз әдебиетінің бір жанры. Олар қазақ даласына XVIII ғасырда 

алғашқыда ауызша, кейін жазба түрде тарай бастады. Қазақ даласына діни нанымдарды тарату, ислами 

құндылықтарын қазақ халқының салт-дәстүрі, мәдениеті мен әдебиетіне енуі де осы діни дастандар арқылы іске 

асырылған болатын. Дінді қарапайым халыққа түсіндірген кезде дастандар мен батырлық жырлар арқылы жеткізген 

әдіс, әсіресе Кіші және Орталық Азияда, Иранда қатты таралды. Ауылдың үлкені-кішісі жиналып, жыршылардың 

әңгімелерін, батырлардың ұлт, ел, дін үшін күрестерін, жолда болған оқиғаларын тыңдаған.  

Қарапайым халықтың рухани өміріне әсер ететін діни әңгімелері мен хикаялары баяғы заманнан айтылса да, 

олардың жазылып, дамуы ХІХ-ғасырдың екінші ширегінде ғана бастау алады. Оның өзінде кейбіреулері сақталмай, 

жерде көмілсе, кейбіреулері жоғалып кеткен. Т. Әлібек: “Ортағасырлардың өзінде Шығыс елдері әдебиеттерінің 

кейбір классикалық сюжеттері назиралық үлгіде жырлану үрдісі көптеген халықтарда кеңінен белең алған болса, осы 

бағыттың қазақ әдебиетіндегі көріністері тек ХІХ ғасырдың бас кезінде ғана байқалады [1, 4]” – деп көрсетеді. Оның 

айтуы бойынша қазақ халқының соңғы үш ғасыр аясында бастан кешірген тарихи, саяси-әлеуметтік ахуалдарымен 

біртұтас қарастырылуы тиіс. Үзіліссіз соғыстар, көшпенді өмір салтымен қатар, кейінгі саяси идеологиялар 

салдарынан қазақ халқының қолжазбалары бізге жете алмай жоғалып кеткен.  

Қазақ әдебиетіне ерекше орын алатын қисса жанры ХІХ ғасырдың ІІ жартысында дамыды. Қисса – деп қазақ 

фольклорына үлкен әсер еткен шығыс (араб-парсы) әдебиетінің сюжеттеріне құрылған, тарихи оқиғалы поэтикалық 

шығармаларды атайды. Қиссалардың басқа жанрлардан айырмашылығын Р. Сыздықова негізгі белгілерін көрсетеді:  

 сюжетті, оқиғалы, көлемді шығарма болулары; 

 тақырыбы мен сюжеті араб, парсы, түркі тілдерінде жарияланған үлгілерден алынғандықтары; 

 тілдерінде, әсіресе грамматикалық тұлға-тәсілдерінде шағатайлық, ескі қазақтық жазба дәстүр 

элементтерінің қатысуы болып табылады; 

 қисса жанрының жазба дүниелер екендігін атауға болады; 

 «кітаби тіл» деген терминнің қазақ топырағында жасалу, таралу тарихының сыры ашылады [2, 221].  

Аталмыш белгілерін негізге ала отырып, біздің қарастырып жатқан діни қиссалар мен дастандар мазмұны 

жағынан араб-парсы сюжеттерін алып тұрса да, олар қазақ даласында қисса жанрының туылып, ел ішінде таралып, 

ескі қазақтық жазба дәстүр элементтерін қатысқанын дәлелдеуге тырысамыз.  

Әдістеме. Мақаланы жазу барысында жиналған деректерді салыстыру, талдау, қорытындылау және аударма 

тәсілдері қолданылды.  

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазақ ауыз әдебиетінде сіңіп кеткен, бабалар жырлаған Қобыланды, Қабанбай, 

Бөгенбай, Алпамыс сияқты қазақ батырларымен қатар, халқымызға исламның қаһармандары дастандар арқылы 

танылды. Жалпы діни мотивтегі шығармалардың басты мақсаты – қарапайым халыққа асыл дін Исламды таныту, 

дәріптеу, насихаттау үшін, қызықты шытырман оқиғаларын түсінікті көркем тіл арқылы жеткізу. Осындай діни 

шығармаларда Пайғамбарымыздың (с.а.с.) уақиғалары, оның сахабалары мен ұрпақтарының дін үшін күрестері, 

жорықтары, өнегелі іс-әрекеттері, өсиет-насихаттары баяндалады. Олардың бірі – Пайғамбарымыздың күйеу баласы, 

төртінші әділетті халифі, діни дастандардың басты кейіпкерлердің бірі Әли (р.а.) мен оның жорықтары туралы 

жырлар мен дастандар. 

Діни дастандар, соның ішінде Хазірет Әли туралы дастандар дүниенің түпкір түпкіріне жайылған. Осы 

дастандардың басым бөлігі Париж, Иран, Түркия, т.б. мемлекеттердің қорлары мен кітапханаларында сақталып 

тұрса да әлі күнге дейін Хазірет Әлидің батырлық дастандары мен соғыстарының нұсқалары ел арасында табылып 

жатыр. Бір дастан кейде қара сөзбен, кейде өлең жолдарымен жырланған. Сондықтан олардың санын нақтылап айту 

мүмкін емес. Дегенмен Хазірет Әли туралы дастандары түп өзегінде ислам дінін таратуда адалдық, батылдық, 

мәрттік, жомарттық сияқты қасиеттерден ауытқымай түрленіп таралған. 

Түркия мен Иран елдерінде көне қолжазбаларды зерттеу бұрыннан келе жатқан үрдіс болса, Қазақстанда ол 

өткен ғасырдан ғана бастау алады. Әрине ол саяси идеология мен тарихи оқиғаларға байланысты. Осыған 

Т.Әлібектің пікірінше, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдарына дейін халық мұрасын жинау, жүйелеу, 

зерттеу, жариялау шаралары біршама дұрыс жолға қойылғанмен, оларды толық хатқа түсіруге отаршыл Ресей 

Империясы мен Кеңес өкіметінің құйтыртқы саясаттары, цензураның қатал құзіреті мүмкіндік бермеді. Назиралық 

шығармалар, әсіресе, діни сипаттағы поэзиялық туындылар, дастандар мен хикаят-әпсаналар саяси идеологияның, 

таптық көзқарастың шылауында қалып, алаланып жиналды. Жинала қалғанның өзінде ұзақ жылдар шаң қауып, 

еліміздің сирек қорларында жатып қалды [1, 5]. Ұзақ жылдар еліміздің сирек қорларында сақталып келген 

қолжазбаларға еліміздің ұлт санасын оятатын “Мәдени мұра”, “Рухан Жаңғыру” сияқты мемлекеттік бағдарламалар 

арқасында қол жеткізіліп, енді-енді ғылыми айналымға түсіруге жол беріліп жатыр.  

Міне осындай ірі жұмыстарының бірі – Мемлекеттік “Мәдени мұра” бағдарламасы аясында М.Әуезов 

атындағы Өнер және Әдебиет институтының дайындап, жариялаған “Бабалар сөзі” атты жүз томдық басылым. 

Еңбектің басты мақсаты – халықтың рухани мұрасын сол күйінде өзіне қайтару, яғни қолда бар фольклорлық 

материалдарды түгел жарыққа шығару. Осы басылымның оныншы томнан бастап он бесінші томға дейінгі құрайтын 

бес том діни дастандарға арналған. Осы бес том өзімізде табылған, басқа елдерден алып келген көне қазақ тілінде, 

ортағасыр түркі тілінде (шағатай тілі) жазылған алпыс бес дастанның бірі – Хазіреті Әлидің батырлығы мен 

соғыстары туралы. 
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Хазірет Әлидің имандылығы, Ислам діні жолындағы жорық жолдарын жырлайтын хикаяларды М. Әуезов 

атындағы Өнер және әдебиет институты “Хазірет Әли” атты жеке жинақты шығарған.  

Қазақстанда табылған немесе басылып шыққан Хазірет Әли дастандарын төмендегі кестеде көрсете аламыз 

(Кесте-1): 

 

№ Дастанның аты Жылы Жазу стилі Авторы 

1 “Әзіреті Әлидің соғысы” ХІХ ғ. аяғы жыр /баспа Қ.Бағдатұлы 

2 “Қисса Салсал” 1879 ж. жыр /баспа М.Жұмашұлы  

3 “Салсал” ХІХ ғ. аяғы - Ә.Найманбаев 

4 “Салсал” ХІХ ғ. аяғы - Ж.Шайхыисламұлы 

5 “Қисса Хазірет Әлидің Сараңбайды жолға салғаны” 

1913 ж. 

жыр /баспа 

Ж.Шайхыисламұлы 6 “Қисса Хазірет Әлидің Шаһ Барбарға құл болып 

сатылғаны туралы” 

жыр /баспа 

7 “Хазірет Әлидің Жәнәділ шаһарына төбелескені” 1899 ж. жыр /баспа Қ.Шахимардан 

8 “Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан”  шамамен 1908 

жылы 

проза / қара 

жазу 

Белгісіз 

 

1.Кесте. Қазақстандағы Хазірет Әли туралы дастандары 

 

Аталмыш қолжазбалардың көбі қазіргі таңда Алматы қаласындағы ҚР Ұлттық кітапханасы мен Орталық 

Ғылыми Кітапханасының Қолжазба қоры, М.Әуезов атындағы Өнер және әдебиет институтының Қолжазба қоры, 

әл-Фраби Қазақ ұлттық университетінің “Әл-Фараби кітапханасы”-ның Сирек кітаптар қорында сақталанып тұр. 

М.Жұмашұлы, Қ.Бағдатұлы, Ж.Шайхысламұлы, Қ.Шаһмардан, т.б. деген ақын-жыршылар аталмыш еңбектерді 

Омбы, Түмен аймақтарынан жинап, жүйелеп, кей тұстатарын өздерінше жырлап жариялаған.  

“Қисса Салсал” дастаны дүниежүзіне жан-жаққа таралған. Алғашқы басылымы 1879 жылы болса, кейіннен 

1883, 1888 жылдары жарық көрді. Шығарма бірнеше мәрте жарияланғанмен, кейінгі басылымдар бастапқы 

басылымды дәлме-дәл қайталап отырды, яғни олардың бәрі 1879 жылғы жарияланымның көшірмесі [4, 293]. Оның 

авторы – Жұмашұлы Мәулекей ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген қиссашыл ақындарының бірі. Ел 

арасынан қисса-дастандарды жинап, өңдеп, редакциялап, Қазан қаласында жариялаған. М. Жұмашұлы 

“Сейітбаттал”, “Шейх Бұрқы”, “Қара түлік”, “Мінәжат”, “Қисса Салсал”, “Қисса Жұмжұма”, “Дариға қыз” атты кітап 

бастырды. Солардың ішінде ең ауқымдысы – “Қисса Салсал” дастаны. Оны “Ғазат Әли әл-Мұртаза” және “Жәмшид 

шаһқа баруға шыққандары” деп бөледі. Дастанда дін жолында соғысқан сахабалар мен әулиелердің (Сәдуақас, 

Әбілмәжін, Осман, Омар, Халид, Фатима, Мұсайып ғазы, Қанбар, Омар Баба т.б.) есімдерімен қатар, көптеген кәпір 

болып, кейін Ислам дінін қабылдаған не өлтірілген патшалардың (Қитар, Жәмшид, Фируз, Нәһар, т.б.), соғыстар мен 

шайқастардың өтілген жер мен қалалардың атаулары (Хиуаран, Уәлия, т.б.) кездеседі. 

“Қисса Хазірет Әлидің Сараңбайды жолға салғаны” мен “Қисса Хазірет Әлидің Шаһ Барбарға құл болып 

сатылғаны туралы” атты дастандарды жариялаған ақын – Жүсіп Шайхыисламұлы. Еңбектер Қазан қаласынан 

табылып, біздің еліміздің сирек қолжазба қорында сақталып тұр. “Хазірет Әлидің Жәнәділ шаһарында төбелескені” 

атты дастан да Қазан қаласында М.А.Чирков балаларының баспаханасынан табылды. Авторы – Қ.Шахимардан. Бұл 

дастан Ш.Каримовтардың қаражатымен 1899 жылы баспадан шығарылды. Аталмыш қиссаның өзге нұсқалары 

немесе қайталанып басылған көшірмелері кездеспеді [4, 294].  

“Әзіреті Әлидің соғысы” дастанының жырлаушысы – Қыпшақбай Бағдатұлы. ХІХ ғасырдың аяғында Омбы 

облысында өмір сүрген қиссашы. Ол Бұхара қаласында білім алып, парсы-араб тілдерін жетік меңгерген, қазақ ауыз 

әдебиетінің үлгілерін жинап жүрген насихаттаушы Шорман Білтебайұғлы деген молдадан бұл хикаяны тыңдап 

жазды. Хикая Сәдуақас сахабаның өз баласын сүндетке отырғызу тойына шақырудан басталады. Сәдуақастың 

тойына сыйлық іздеуге кеткен Әли төрт жылдан кейін оралады. Барған патшалардың дін қабылдауын, кәпірлермен 

күрескенін, ең соңында олжалы қайтуын баяндайды. Дастанда Уәлия қаласы, Сүлеймен пайғамбар кезінен қалған 

қалалары жайлы сөз қозғалып, Қаққа патша, Мұхсин батыр, Жамнұн атты есімдер де кездеседі. Дастанда басқа да 

діни шығармалар сияқты имандылық, адалдық, достық тақырыптары көрініс табады. Аталған еңбек Ш.128 

нөмерімен ӘӨИ-дің (М.Әуезов атындағы өнер және әдебиет институты) қолжазба қорында сақтаулы тұр [4, 293].  

 “Қисса Хазірет Әлидің Сараңбайды жолға салғаны” атты дастанын қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, 

бастырып таратушы, насихаттаушы әйгілі ақын Жүсіпбек Шайхисламұлы (1937-1857) жазып, Қазан қаласында 1913 

жыл бастырды. “Қисса Хазірет Әлидің Шаһ Барбарға құл болып сатылғаны туралы” дастан Қазан қаласындағы 

М.А.Чирков бабаларының баспаханасында 1896, 1901, 1907, 1916 жылдары және 1913 жылы Университет 

баспаханасында жарық көрді. Бұл жарияланымдарының барлығы ОҒК-ның (Орталық Ғылыми Кітапхана) Қолжазба 

қорында сақтаулы. [4, 293].  

“Салсалнаме”, “Қисса Салсал”, “Салсал”, т.б. атаулармен шыққан дастандардың нақты санын айтуға қиын. 

Дегенмен М.Әбдуовтың зерттеулері бойынша діни жырлаушылардың бірі Ә. Найманбаевтің “Салсал” атты 

дастанын жырлағандығын [5, 99] білуге болады. 
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Көне қазақ тілінде жазылған қолжазбалар мен кітаптар, соның ішінде біздің зерттеп жатқан Хазірет Әлидің 

соғыстары туралы қолжазбалар қазақ даласында таралып, қазіргі таңда зерттеліп, жүйелеп жатыр. ӘӨИ-дің 

Қолжазба сирек қорында сақталған, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жадындағы «Әл-Фараби кітапханасы»-ның Сирек 

кітап қорында сақталған Хазірет Әлидің соғыстары туралы қолжазбалар сақталуда. Дегенмен, елімізде табылған 

нұсқаларының санын нақты айта алмаймыз. Оның басты себебі профессор Б.Әзібаеваның айтуы бойынша “Назира 

рухында жырланған қазақтың ақын-жыраулары мен жыршылары шығыс сюжеттерін пайдалана отырып, көптеген 

дастандары дүниеге әкелді. Сонымен қатар, олар әр түрлі тәсіл қолданды. Біреулер түпнұсқаға толығымен сүйеніп, 

одан алшақтамаса, екіншілері шығыс дастандарының бірнеше варианттарымен танысып, өзіндік нұсқа жасаған, ал 

тағы біреулері шығыс сюжетінің желісін ғана, жалпы схемасын ғана сақтап мүлде жаңаша дүние туғызып отырған 

[6, 7]” деген пікірге толық қосыламыз.  

Қазақ фольклортанудың зерттеуші ғалымы Б.Әзібаева діни дастандарын төрт топқа (ислам тыйым салған іс-

әрекеттер туралы дастандар; мұсылман батырлары туралы дастандар; исламды тарату жолындағы дінсіздермен 

соғыс туралы дастандар; мұсылманшылықтың жолы) жүйеледі [6, 32]. Біздің жырларда мазмұны жағынан 

сахабалардың кәпірлермен соғысқаны, кәпірлердің иманға келуі туралы басым болғандықтан “дінсіздермен соғыс 

туралы дастандарына” жатқызылатыны сөзсіз. 

ХІХ ғасырда түркі халықтарының шығармаларын баспадан шығарған Қазан қаласындағы баспаханы еді. Сол 

қаланың кітапханасында табылып, қазіргі уақытта Алматы қаласындағы Сирек қорлар орталықтарында сақталған 

қолжазбаларында ұлттық, немесе сол дәуірдің саяси мәселелеріне тән элементтерді байқауға болады. Шығыс 

дастандарда кездесетін қазақ ұлтына тиесілі элементтер жайлы пікір айтылды. “Шығыс сюжеттері қазақ халық ауыз 

әдебиет шығармашылығының арнасында жырланды. Сондықтан қазақ эпикалық дәстүрі өз әсерін тигізбей қалған 

жоқ. Нақты айтқанда, халықтың эпикалық дәстүрінің ықпалы күшті болды. Сол себептен жырланып отырған 

дастандар өрнегі қазақ фольклорының элементтері де қоса тоқылды. Бұл шығармалар көбінесе ауызша айтылып 

жүрді және жыршылар дастандарды қазақтың төл шығармаларымен қатар айтып отырды. Шығыс дастандарының 

ақындық стильдік ерекшеліктерін қазақ фольклорының элементтерімен, стилімен баяндау мәнерімен 

жақындастырудың тағы бір жолы [7, 7].” 

“Қисса Салсал” мен “Әзірет Әлидің соғысы” атты дастандарына көз жүгіртсек, қазақ даласына өзіндік 

элементтерімен жырланғанын байқауға болады. Тіпті М. Жұмашұлының жырлаған дастанынның бастауы да, басқа 

жыршылар бірнеше шумағын Аллаһ атымен дәріптесе, Орта Азияға тән бірден өзінді таныстырып кетеді: 

 

Әуелде жад етемін Тәңірім атын, 

Сұрасаң, Мәулекей-дүр – менің атым. 

Түмен менен Омбы арасында, 

Һеш адамнан кем емес салтанатым [4, 9]. 

 

Шығыс дастандарында жырланған қазақ халқына тән теңеулер мен етістіктер, ұлттық нақыштағы символдар 

немесе қазақтың дәстүріне сай әрекеттерді байқауға болады. Мысалы, автор мұсылман батырларын түркі 

халықтарының символы “бөрі”-мен теңеуін алсақ: 

 

Кәпірлер – қой, бұлар қырды аш бөрідей,  

Кәпірлер – қамыс, бұлар – от секілді [4, 32]. 

 

Тағы бір жерде автор сол дәуірдің саяси идеологиясына байланысты кәпірлерді «орыс»-тармен салыстырады: 

 

Он екі мың ләшкердің бәрі де орыс, 

Кәпір өскен жер екен, қылып қуаныш. 

 

Қазақтың ұлттық аспаптарын да дастандарда кездестіруге болады: 

 

Өлеңші домбырасын тартып отыр, 

Ер Әлиді көп мақтап айтып отыр. 

Арыслан мұны естіп тыңдап тұрды, 

Батырға уайымды артып отыр [4, 227]. 

 

- деп жырланса, тағы бір жерде кәпірлердің Қитар патшалағында «домбыра, сырнай, қобыз» («Қисса Салсал»-

дың 303 тармағында) тартып отырғанын жырлайды. 

Қазақ халқына тән қасиетті жеті санын дастандарда көп кездестіруге болады. 

 

Шақырған соң жетіп келді Омар Бабаң, 

Жеті пайғамбарға қызмет қылған тамам. 

Жеті пайғамбардан жеті түрлі үлес алған, 

Баба Омар айтайын жайын саған.  
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Күллі мұсылмандардың діни мейрамдарымен қатар, Мәулекей жыраушы түркі халықтарына ортақ көктемнің 

Әз-наурыз мейрамын да өз дастандарында келесідей жырлайды:  

 

Қуанып Лат, Манатты жад қылады, 

Айт, наурыз келгендей шаттанады. 

Шаттыққа толғаннан Жәмшид патша, 

Қуаныш барабанын қақтырады. 

 

Наурыз мейрамының шығу тегіне байланысты әлі толық зерттелмеген. Дегенмен сол дәуірдің пайымдауы 

бойынша бұл мереке түркі халықтарына ортақ «жаңа жыл» мерекесі болып саналады. 

М.Жұмашұлы қазақ даласының Ресей Патшалығының қоластында болғандықтан кейбір тұстарында орыс 

тілінің қоса жырлағанын 2743-ші тармағында байқауға болады: 

 

Мәлікаждарды сөгеді Жәмшид патша, 

“Келгенде “здрасти!” демедің”, - деп [4, 95]. 

 

Дастанның соңғы шумағында орысша сөздерді қоса отырып, дастанның 1879 жылы жазылғанын баяндады: 

 

Болды мың сегіз жүз жетпіс тоғыз 

Май числоға болды ғой тамам отыз [4, 208]. 

 

Хазірет Әли соғыстарын суреттейтін, Қазақстанда алғаш рет зерттеліп жатқан тағы бір нұсқасы – “Қисса-и 

Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” дастаны. Қолжазба “Әл-Фараби кітапханасы”-ның Сирек кітаптар қорында 

261-ші нөмерімен сақталып тұр. Үш жүз парақтан (600 беттен) тұратын “Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и 

Мардан” дастан кітабының «92а» парағынан бастау алады [8, 92a]: 

 

 
 

Дастанның өзі 260 парақтан, яғни 520 беттен тұрады. Қолжазба ортағасыр түркі тілінде (шағатай тілі), 

қарапайым ауызекі тілімен, араб графикасымен (яғни талиқ жазуымен) жазылған. Авторы белгісіз. Қолжазбаның 

жазылған мерзімі де белгісіз. Дегенмен мәтіннің соңғы бетінде Һижра күнтізбесімен 1324 жылы (шамамен ХХ-шы 

ғасырдың басы) жазылған.  

Қолжазба атауының семантикасына тоқтайтын болсақ, “қисса” сөзі араб тілінен “әңгіме”, “тарих” деген 

мағынаны білдіреді. Өткен ғасырда қисса сөзі – «кітап өлеңдер», жалпы «кітап болып басылған дүниелер» дегенді 

білдірген, бұл кезде аталған әдебиет жанры, мазмұны, идеологиясы, авторлы, авторсызы, тілі, пайда болған уақыты, 

адресаты жағынан ажыратылмаған [2, 221]. «Джанкнаме» сөзі парсы тілінен аударғанда «соғыс туралы хат немесе 

жазба» дегенді білдіріп тұр. “Рисалеرساله/ “ сөзі араб тілінен аударғанда «хат, жазба» мағынасын қайталағандықтан, 

бұл сөз артық тұрған сияқты. “Шаһ-и Мардан” парсы тілінен алынған сөз тіркесінің мағынасы “жігіттердің 

патшасы”. Ол – Хазірет Әлидің (р.а.) лақап аттарының бірі.  

Қолжазбада парсы тілінен кірме сөздер, теңеулер, шылаулар, қару-жарақ атаулары жиі кездеседі. Мәтін ішінде 

парсы, араб тілінің сөздері, тілдік элементтері, теңеулер көп кездеседі. Әсіресе тәуелдік жалғаулар мен сөз 

тіркестерінде байқаймыз.  

“Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” қолжазбасын екі жақтан қарастыруға болады. Ең алдымен, ол 

– Хазірет Әлидің соғыстары мен Ислам дінін тарату мақсатында жорықтарының бірден соң бірі жалғасып жатқан 

діни әнгімелер жинағы. Қолжазбада кездескен сахабалардың есімдері, діни-ислами рәсімдері, намаз уақыттары, 

кәпірлермен шайқастары, Құран аяттары, дұғалар, мұсылмандардың соғысқан елді мекен атаулары, т.б. діни 

оқиғаларды зерттеуде дерек ретінде қарастыруға болады. Екінші жағынан, “Қисса-и Джанкнама-и Рисале-и Шаһ-и 

Мардан” қолжазбасы – фольклор және әдеби жанр ретінде мифологиялық шығарма. Хазірет Әлидің 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) күйеу баласы мен төрт халифаның бірі болуымен қатар, батырлығы мен ерлігі, Ислам 

үшін басынан өткізген оқиғалары, соғыстары ел аузында таралып, діни дастандарда оны мифологиялық ғажайып 

кейіпкер ретінде сипатталады. Мысал ретінде, Хазірет Әлидің екі басты айдаһармен шайқасуы, өзінің “зүлфиқар” 

атты қылышымен бір ұрғанда мың әскерді талқандауы, “Дүл-дүл” атты таңғажайып ақылды жылқысының 

дұшпандарға жеке тойтарыс беруі, оның мың шақырымдық жерден бір мезетте жетуі, т.б. [9, 177]. 
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Діни оқиғалармен қатар, қолжазбада ономастикалық және топонимикалық атауларға толы. Дастандағы соғыс 

әрекеттерінің бәрі Иран мен Орта Азия аумағында орын табады. Шығармада соғыс жерлері, қоныстары, мекен 

атауларынан кездесетін Науадир, Хиуаран, Хауарзамин, Сейілзамин, Һажун, Карбала даласы, Аһанруба тауы, 

Харазм (Хорезм) сияқты топонимдік жер-қала атаулары дәлел бола алады. Кәпірлердің есімдерінен Қатара-уль Айн, 

Шемр, Науафель, Фирузи шах, Масқара, Жәмшід-шаһ, Шахи-Хуаран, Самаңдар палуан, т.б. адамдардың есімдерін 

байқауға болады. Мысалы, Садуақас, Абуль Муаджан (Әбілмәжін), Қамбар баба, Амир Мусибат қазы, Хасани Рыза, 

Имам-Хусейн, Жәбрейіл (а.с.), Мәлікәждар, Сахиб-қыран, Мелеке-и Деляфруз, т.б. сияқты кейбір Ислам үшін 

күрескен мұсылмандардың есімдерін кездестіруге болады. Кәпірлердің есімдерінен Қатара-уль Айн (Қитар), Шемр, 

Науафель, Фирузи шах, Масқара, Жәмшішаһ, Шахи-Хуаран, Самаңдар палуан, т.б. адамдардың есімдерін байқауға 

болады. Тіпті кейіпкерлердің есімдер арқылы парсы мәдениетінің мифологиялық әдебиетінің ықпалын байқаймыз. 

Мәселен, Рүстем Жәмшид сияқты кейіпкерлер біздің заманымызға дейінгі өмір сүрген Иранның аңыз-әңгімелерінде 

кездесетін тұлғалар. Сонымен қатар, соғыста қолданылатын “зүлфиқар”, “амуд керан”, тир, найза, қалқан, шоқпар 

сияқты қару-жарақтардың да атаулары берілген.  

“Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” қолжазбасы М. Жұмашұлының өзінше жырлаған жерлері мен 

қазақ халықына сай элементтерін қоспағанда, “Қисса Салсал”-дың мазмұнына ұқсас келеді, тіпті оның жырмен 

жазылған бір нұсқасы деп айтуға болады. Екі еңбектегі ерекшеліктерінің бірі де осы. Алғашқысы прозамен жазылса, 

екіншісі дәл сол нұсқаның өлең-жырмен жазылған варианты. Екі дастанның басталуы Пайғамбардың (с.а.с.) киік 

мысалға келтірсек болады. “Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” нұсқасында Пайғамбарымыз (с.а.с.) 

намаз қылып, батиқасын оқығаннан кейін, киік етін жегісі келгенін хабарлайды [8, 92b]: 

 

 
 

“Бүгін көңлүм киік гүшти / Тилидүр кимдүр маңа киік алыб...” 

“Қисса Салсал” жырында Мәдина қаласында бір күні Пайғамбар Мұхаммед (с.а.с.) Әбубәкір, Омар, Осман, 

Әли, азаншы Біләлменен отыз үш сахабасымен бірге намаз оқып отырды деп басталады. Жырдың 165 тармағында 

былай делінген: 

 

- Жараңдар тыңдап отыр айтқан сөзім, 

Аз-маз сөз алып жүрсең өсиетім. 

Кім қылар осы айтқан бір қызметім, 

Көңіліміз тілеп отыр киік етін. 

 

Хазірет Әли туралы хикаялары мен дастандары әр елде әртүрлі болып берілген. Мысалы, Түркияда осындай 

діни әңгімелерді “сиер” деп атаса, Иранда оны “Джангһайе Хазіреті Әли, Сиер-е Хазіреті Әли, Ғазават-е Хазіреті 

Әли” деп те атайды.  

Түркияның түркітанушылары Хазірет Әлидің соғыстары туралы жазбаларды тауып, зерттеп жатыр. Мысалы, 

түрік тарихшысы Р. Салук түрік деректерінде Хазірет Әлиге қатысты жиырма екі батырлық дастандары 

(джанкнамалары) белгілі екендігін айтады [10], Соған қоса И.Четин [10], О.Айкач [12], А.Өзтүрік [13], М.Аталан 

[14], Н.Ильхан [15], т.б. түркітанушылардың еңбектерін мен мақалаларын атауға болады. 

Қорытынды. Қазақ даласында табылған аңыз-дастандардың, хикаялардың, діни-батырлық жырлардың ауыз 

әдебиеті болғандықтан, оның нақты қай уақытта, қай елде айтуға қиын. Дегенмен Ислам тарихында нақты із 

қалдырған оқиғалар желісі арқылы анықтауға мүмкіндік береді. “Қисса Салсал”, “Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и 

Шаһ-и Мардан”, “Әли туралы соғыс” сияқты дастан, жырлардағы кездестірген топонимикалық атауларды (жер, су, 

тау, қала, құдық атаулары) пайдалана отырып, Ислам діні мен тарихын зерттеген теологтардың еңбектерімен 

салыстыруға болады. Екінші мәселе – қолымыздағы “Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” дастаны мен 

“Қисса Салсал” жырының басталуы, үрбейтін оқиғалар желісі мен кейіпкерлердің есімдері, топонимикалық және 

ономастикалық атаулары сәйкес келгенмен де, дастандардың атаулары әртүрлі болғанын анықталуы керек. Үшінші 

мәселе, Ислам әлеміне әйгілі болған “Қисса Салсал” (немесе “Салсалнаме”) жыры әлемнің басқа елдерінде (Иран, 

Ирак, Өзбекстан, Париж) табылған қолжазбалардың түпнұсқасын алып, тарихи оқиғаларды ғана емес, 

лингвотекстологияға қатысты тілдік ерекшеліктерді анықтап, салыстырмалық жұмыс жасалуы керек.  

Қорыта келгенде, Қазақ даласындағы діни дастандарына қысқаша мәлімет бере отырып, оның ішінде Хазірет 

Әли соғыстары туралы дастандарының Қазақстандағы нұсқалары мен біздің қолымыздағы әлі зерттелмеген 

нұсқасына тоқталдық. Зерттеуіміздің келесідей нәтижелерге қол жеткіздік: 

1) Еліміздің басқа да сирек қорларында сақталып жүрген қолжазбаларды түркітанушылар тарапынан 

зерттелену қажеттілігі туындалып жатыр. Солардың ішінде тілдік жағынан, әдебиет жағынан, тарих жағынан болсын 

дастандарды зерттеу әлі де маңызды;  

2) тілдік жағынан зерттеулердің қажеттілігі мен маңыздылығын көрсетуге тырыстық; 
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3) араб-парсы әдебиетінің жанрларын Орталық Азияның әдебиетіне үлкен ықпалын тигізсе де, сол заманның 

жыршылары мен жыраулары қазақ элементтерді қоса отырып, оны “қазақиландырып” алуы, стилін өзгеруі; біздің 

“Қисса-и Джанкнаме-и Рисале-и Шаһ-и Мардан” атты дастан прозамен жазылған оның бір көрсеткіші. Демек, 

Хазірет Әлидің дастандары Орталық Азияда әрі жыр, әрі қисса түрінде таралған.  

4) ХХ ғасырдағы қолжазбалар мен тарихи жанрларды зерттеу қазақ тілінің тарихи зерттеулеріне мүмкіндік 

туғызады. Дастандардағы ұмытылып кеткен, қолданыстан азайып кеткен кейбір сөздер мен тілдік элементтерді 

көруге болады. Сондықтан тілдің даму тарихын зерттеген кезде осы мәтіндер болашақ түркітанушылар үшін зерттеу 

нысаны бола алады деген үміттеміз. 
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ТҰМАР. СҰҚ КӨЗДЕН ҚОРҒАНУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДЕБИЕТТЕГІ КӨРІНІСІ 

 

Аңдатпа 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев 12 сәуір 2017 жылы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында ұлт 

жадының тұғырнамасы және жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты ретінде ұлттық кодты сақтай білу туралы 

нақты айтты: «Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр алмаса, ол адасуға бастайды». 

Есте жоқ көне замандардан бері жер бетін мекендеген әр тайпа, әр ұлыс, әр халықтың өзіне тән ырым-

тыйымдары және тұтас әулетті қорғап сақтайды деп сенетін киелі заттары болды. Рухани дүниенің қасиетін адамдар 

ертеден білген.  

Тұмар тағу көне – түркілік дәстүр. Тіл-көз, сұқ көзден қорғайтын қасиеті бар тұмар және адам баласына теріс 

әсері тиетін энергетикалық қара күштердің әсерін бейнелейтін жыр шумақтары қазақ әдебиетінде мол кездеседі. 

Мақала осы тақырыпты тереңінен қозғайды. Ақындар киелі бейнелер арқылы туған жеріне, отанына, сүйген жарына 

махаббатын бейнелеп, киелі заттардың тылсым қасиетін дәріптейді. 

Түйін  сөздер : тұмар, бойтұмар, тіл-көз, сұқ көзден қорғану, киелі заттар, халық, сағыныш, поэзия 
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AMULET. PROTECTION FROM THE EVIL EYE AND ITS REFLECTION IN THE LITERATURE 

 

Abstract 

Within the framework of the state programme of the First President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 

Nazarbayev "Look into the future: modernization of public consciousness" the project "Spiritual Shrines of Kazakhstan" 

("Sacred Geography") was created, which included a solid list of the most revered monuments of natural heritage. Within the 

framework of the project cultural-historical research of nationwide sacred objects is regularly conducted. In addition, it 

includes the studies of ethnology, religious aspects, worldviews, traditions and spiritual values of the Kazakh people. 

For a long time various nations had a strong belief in the vital force of amulets and talismans which in their opinion help 

to achieve their personal noble goals. Many of them are used for everyday household needs. After all, the world consists not 

only of material goods. The hearts of people are deeply worried about spiritual values. 

In Kazakh poetry sacred objects are praised greatly and clearly. They go back to the national worldview. They are 

recognized as protection from evil spirits and help to human happiness. Discusses the poetic motives of this topic. Poets 

glorified love for the Motherland or for beloved one through sacred images and believed in a protective and esoteric power 

hidden in them  
Keywords: amulet,  talisman, language-eye, protection from prying eyes, sacred objects, people, longing, poetry 
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КУЛЬТ НОШЕНИЯ ТАЛИСМАНОВ – ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

Аннотация 

В рамках Государственной программы по статье Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» создан проект «Духовные святыни Казахстана» 

(«Сакральная география»), в который вошел солидный перечень особо почитаемых памятников природного 

наследия. В рамках проекта регулярно ведутся культурно-исторические исследования общенациональных 

сакральных объектов страны. Кроме того, в него входит изучение этнологии, религиозных аспектов, 

мировоззренческих взглядов, традиций, духовных ценностей казахского народа. 

Издавна у различных народов существует крепкая вера в жизнеутверждающую силу амулетов и талисманов, 

способствующих, по их мнению, достижению личных благородных целей. Многие из них используются для 

повседневных бытовых нужд. Мир ведь состоит не только из материальных ценностей. Еще глубже сердца людей 

волнуют духовные ценности.  

В казахской поэзии глубоко и ясно воспеваются сакральные предметы. Они восходят к народному 

мировоззрению. Признаются защищаюшими от нечистой силы и помогающими людскому счастью.  

В статье рассматриваются поэтические мотивы данной тематики. Поэты через сакральные образы воспевали 

любовь к Отчизне, возлюбленной и верили в скрытую в них защитную и эзотерическую силу.  

Ключевые слова: амулеты, талисманы, сглаз, порча, защита от дурного глаза, сакральные предметы, поэзия, 

томление, тоска, народ 

 

Кіріспе.Жер бетін мекендеген барша халықтар сияқты жанды табиғатты пір тұтып, қастерлеген, көзге 

көрінбейтін рухани және энергетикалық байланыс күштерін түйсік-санасы арқылы терең қабылдаған қазақ 

халқының дәстүрлі дүниетанымында тұмар және қорғаныш қабілеті бар киелі заттар ерекше орын алады.  

Өйткені қазақ дүниетанымында көк аспан, қара жер, жер-су, аң-құс, адам баласы, бәрінің де қасиет, киесі бар. 

Қазақтың ұлттық санасында, салт-дәстүрінде елдік әдет-ғұрыппен қоса тіл-көздің уытынан қорғайтын тұмар туралы 

сарын көп. Оған поэзия дәлел.  

Әдістеме. Хамит Ерғалиевтың ұлттық дәстүрді ұлықтап жазған қос жолы [1, 29 б.]: «Не жетсін келін түскенге,/ 

Төбеңнен жауып бауырсақ?!..».  

Ұлықбек Есдәулеттің «Түркістан» атты өлеңінде [2, 48 б.] қазақтың байырғы кие, құт деген ұғымы көрініс 

тапқан: «Қасиетті Тайқазан қайта келген соң, / Қазағымның құты да қайта оралғандай». Эрмитажға экспонат болып 

кеткен елдік киелі реликвия Тайқазанның елімізге қайта оралуы ырымшыл ақындардың жүрегін шаттыққа бөлеп, 

рухани қайта жаңғырудың лебін сезіндіргені анық.  

Бауыржан Жақыптың «Тайқазан» атты өлеңінде [3, 134-135 б.]: «Бұл қазан – басқаларға арман қазан, / 

Шүпілдеп нұры Алланың толған қазан. / Жазылып Құран сөзі ернеуіне, / Қағбасы Түркістанның болған қазан. / 
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Кеңдік пен қонақжайлық үлгісіндей / Қазақтың қасиеті қонған қазан. / ...Тайқазан Түркістанға алынған соң, / Басына 

бақыт қонды қазағымның».  

 Абзал Бөкеннің «Тұмар» атты өлеңінде [4, 52 б.] ақын өткен мен бүгіннің ажырамас байланысын, Тәуелсіздік 

бағын жырлайды: «Бас білгізіп жер тарпыған тарпаңға, / Жасы тұрмақ, / Шығады екен қарты аңға... /Қалай оның 

Елтаңбасы болмайды, / Түлігіне дейін салса ен-таңба?! / Бүгін енді өлген туым тірілді, / Әнұраным жалғап алды 

ғұмырды. / Босағада қалып келген Елтаңбам /Баяғыша төріме кеп ілінді. / Сөнбегені рас болса санада от, /Ақиқатын 

айтайықшы пана боп: /Тұмарың ғой бабалардан қалған бұл, / Олай болса, жайдақтатпа, – жаңа, – деп. /...Белгімізді 

көтерейік биікке / Көне жұрттан көктеп шыққан, жас елім».  

Нәтежелер.Тұмар тағу салты ежелгі түркілерде туған жерді қастерлеуден, отаншылдық сезімнен туса, келе-

келе оның тіл-көзден сақтану қасиетін аңғарған. Ақан Құлагерін жоқтап ән [5, 46 б.] шығарған: «Құлагер, 

құлыныңнан керім едің,/Нағашым сұрағанда беріп едің./Жылқымды Жыланшыққа айдағанда, / Бір сыншы көзің 

шыққыр көріп едің».  

Ілияс Жансүгіровтың эпикалық ұлы поэмасы – «Құлагер». Құлагердің мерт болуы қоғамдық өзгерістерге 

ұшырап, қазақ халқының аттан түскен кезеңіне күйінішті тұспал сияқтанды. Ілияс ақын ең әуелі Құлагерді өлтірген 

сұмдық қызғаныш, күншілдіктің қызыл көзі екенін, қас тұлпарды сыртқы пішінінен жазбай таныған соң секем алған 

дұшпандық, дәлірегі, тіл-көздің ажалды сұғы екенін жазады. Ілияс Ақан серінің «Құлагер» жырын келтіргенде дәл 

осы тұсын сәл өзгертіп [6, 203 б.] береді: «Құлагер, құлыныңнан керім едің,/ Нағашым сұрағанда беріп едің. / 

Аттарды Ерейменнен айдағанда, / Оқты көз, у құйылғыр, көріп едің». Кульминацияға таянғанда қас жүйрікке 

сұқтану молая [6, 150-151 б.] берді. ««Дегенге «Көкшетаудан Құла келді», /  Көруге ынтызар боп ел жүгірді. / 

«Біреудің тіл мен көзі тимесін», деп / Дұға оқып, Ақан жерге түкірінді. / ...Жылқының қырағысы, шежіресі / 

Күреңбай көзін сүзіп тұрып қалды. / Күреңбай көзі тұнып көп қадалды, /Айналып алды-артына көзін салды. / Естуге 

Күреңбайдың баулау сөзін / Тарқамай көптің тобы тұрып қалды». Даладағы қу бастан жылқының жүйріктігін 

таныған Күреңбай сыншы Ақан серіге байлау сөзін [6, 170, 171 б.] айтты: « –Аласың астың алдын, Ақан серім! / 

...Отты екен жануардың екі көзі! / Перінің пырағы ма мұның өзі?». Мұның бәрін Құлагердің жендеті Батыраш 

тыңдап, қарауытып [6, 172 б.] тұрады. «...Аттырып Ақан атын оқты көзге / Тұрғанын білсін қайдан ажал құрғыр. / Не 

қылсын Ақан оған қарасын ба? / Жау, мейлі, жүре берер жар астында. / Тұмарын Құлагердің шешіп алып, / Сипап 

тұр аясы мен жаясын да». Сағынайдың асында бәйгеге шапқан Құлагер асқан жауыздықтың құрбаны болып, елсізде 

жығылып, өліп жатқанда Ақан сері тұлпарының басын құшақтап, оны адам сияқты асқақтандырып, образын өлмес 

әнге айналдырып жіберді. [6, 207 б.]. Ілияс Жансүгіровтың өзінен бұрын өмір сүрген Ақан серінің зарын жан-

жүрегімен езіле жоқтауы расында қазақтықтың киесін қорғау болатын. «Құлагер, қуанышпен қосып едім, /Алдыңнан 

үмітпенен шошып едім; / Жиылып Арғын, Найман қарағанда, / Тіл мен көз тиер ме деп, шошып едім...».  

Талқылау.Тұмар, қорғаныш заттарының пайда болуының түп негізінде зиянды әсерлерден, энергетикалық 

вампиризмнен, сиқыр арқылы жасалатын қастықтан, ең бастысы тіл-көз, сұқтан қатты шошыну психологиясы 

жатыр. Әрі бұл құбылыс адамзатпен бірге жасасып келеді. Өйткені адам аласы іште. Абай: «Құйрығы шаян, беті 

адам, / Байқамай сенде құрбыға!» [7, 127 б.]. дейді. Фариза Оңғарсынованың төрт шумақ өлеңі [8, 102 б.] осы 

құбылысты тап басып айтатын болса керек: «Құпия ғой, құпия адам деген! / Таныс емес жайттар жоқ маған деп ем, / 

болғандай ем бәрін де көріп, біліп, / әлі күнге мен қалай аман келем?». Көздің құдіреті, жалпы көзқарас туралы 

Фариза ақын ақиқатты былай [8, 32 б.] толғайды: «Жақсы көру! / Не деген керемет ең! /Қарағаны біреудің жебеге 

тең! / Бейқам бара жатқан боп, ал ішімнен / кімдер қалай қарайды – елеп өтем./ Өмір сүру үшін де біреулердің / сені 

жақсы көруі керек екен». Дұшпандық жек көруден шығады. Фариза ақын жырында азаттық соғыс тұспалын 

«Қабанбай батыр» атты өлеңінде [8, 218 б.] көз арқылы өрнектейді: «Батысым мерлеп Арқамды / алакөзімен тұр 

атып – / тастауға дайын сұлатып!». Өмірде ақыннан өткен сезімтал жан жоқ. Бұл Қадыр Мырза Әлінің жырында [9, 

45 б.] айқын берілген: «Ту сыртымнан қадалған оқты көзді /Жер түбінен сезеді жауырыным».  

Тұмар – махаббат символы. Есенқұл Жақыпбектің «Жаным-ау, менің жағама таққан тұмарсың» дейтін әні 

бұған айғақ. Қасым Аманжоловтың «Орамал» атты романсында [10, 100 б.] қан майданға аттанып бара жатқан 

жауынгерге сүйген жары сыйлаған бойтұмар бейнеленген: «Айнымасқа серттескем, / Айғағым – бұл орамал. / 

Орамалға тілесең, / Жүрегімді орап ал. / Кіршіксіз ақ орамал, / Көз жасыммен жуғанмын. / Жаным – сендік, қабыл ал, 

/ Бір сен үшін туғанмын». Сағи Жиенбаевтың ғажап лирикаға толы «Моншақ» атты өлеңі бар. Ақын құпиялап 

бойжеткен қыздың адалдығын сақтайтын бойтұмары ретінде моншақты ерекше поэтикалық бейнелілікпен 

суреттейді. Моншақтың үзілгені аллегориялық сипатқа ие. Төлеген Айбергеновтың өлеңінде [11, 77 б.] жарты ғасыр 

бұрын қазақ жастарының арасында қыз сүйіспеншілігін айғақтар бойтұмар кестелі орамал болғанын айғақтай түседі: 

« Орамал сыйлап Оралда қалдың, / қара бұрымды қыз болып, / Сағынып кеткем сонда мен».Жұмекен Нәжімеденовте 

[12, 105 б.] бұл тақырыпты терең ашатын жыр жолдары мол кездеседі. Мысалы, қазіргі заманда киімге әшекей, сурет 

ретінде салынатын кесте, ою-өрнек о баста қорғаныш қасиеті үшін кестеленгенін кәрі тарих айтады. «Ақ саусақ 

билейді, билейді / кәдімгі ақ мата үстінде. / Көк жіпті сұр ине сүйрейді, / көк ала кестелер түсті де – / Кестелер 

кенеттен тіріліп, / ну орман өсті де жетілді».  

«Ұлттық киімдегі кесте-ою ежелгі қорғаныш болып табылады. Бастапқыда кестеленген өрнектің әрбір элементі 

нақты мағынасы болатын, мұның көпшілігінің мән-мағынасы қазірде әншейін жоғалып кеткен, әрі біз тек кестеден 

халық шығармашылығы мен сұлулықты ғана көреміз», [13, 336 б.] – деп славян халықтары киім үлгісіндегі кесте 

туралы мәлімет жазылған.  
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Мағжан Жұмабаев «Орамал» [14, 30 б.] атты өлеңде кестенің тылсым күшін құпиялап бергенге ұқсайды: 

«Қасірет батты жаныма, / Уға толды жас жүрек./ Орамалды жарыма / Бітірем қашан кестелеп...».  

Қазақ халқының ұлттық дәстүрінде берік қалыптасқан бата беру салты сөздің ұлы қасиетін терең білгендіктен 

туған сәуегейлік құбылыс. Баталы құл арымас. Жұмекен ақын сөздің киесін [12, 105 б.] айрықша дәріптейді. «Шіркін 

сөз-ай, құдіретті ең сен неткен! /Мықтысың сен болаттан, / Осалсың сен шөлмектен. / Сөздің қасиетін сол / Сөз еткен 

тек мен деп пе ең!».  

Бойтұмар рөлін кейде мейман сыйлаған ұлттық киім де атқара береді. Мысалы, Олжас Сүлейменовтың «Ришад, 

қыр қазағының баласы» атты өлеңінде [15, 67 б.] Американың Небраска штатында кездескен этникалық қазақ 

баласына тақия сыйлағаны суреттелген. «Мен сыйлаған тақияны / төсіне / басып тұрып, / Қарады-ау бір тесіле. / 

Үнсіз-түнсіз кетті әкесі бұрылып, / Туған жері түсті ме екен есіне. / Тапты деп бір туысқанын баласы / Қуанып жүр, / 

мәз болып жүр анасы. / Әкесі – адай, / Шешесі – әсем француз, / Ришадты испандық деп қаласың».  

Адам үшін ең маңызды дене мүшесінің бірі де бірегейі көз. Көздің қасиеті туралы жиі айтылуы шындық. Оның 

оң және теріс қасиеті тең. Жұбан Молдағалиевтің «Әттең-ай!» атты өлеңінде [16, 108 б.]: «Өткірге көзін теңесем, / 

Қапысыз тиер оқтай бір. / Көмірдей қара демес ем, / Дер едім қара шоқтай бір». Көз бен сөздің құдіретін, энергиясын 

Жұмекен ақын терең сезініп, керемет жанды образ [12, 130 б.] жасайды: «Бұл жерге келдім ақыл-есті мықтай, / 

Қадалсын қаңғыған көз – өстім ұқпай. / Отырам қызыл күннің отын ұрттап, / Қанталап қайтатұғын кешкі бұлттай».  

 Адам көз тойымсыз, ашкөз деген теңеу содан шыққан. Адамның көзі тек топыраққа тояры туралы шығыс 

әпсанасын Абай «Ескендір» поэмасында жазды. Жұмекен ақын бұл туралы ой өрнегін өзінше беруі [12, 137 б.] 

тамаша: «Теңіз болса сұлулық, /Болса-дағы қаншама мол, қанша көп, / Сұлулыққа құмартқан көз-оймақпен / 

Әлдеқашан құйып алып таусар ек». Мұхтар Шахановтың өлеңі [17, 42 б.] осы ойды байыта түспей ме: «Көздер барда 

қадалатын тамсана / Шын сұлулық қалмақ емес назарсыз». Тұманбай Молдағалиев сүйген қызының бір тал шашын 

тұмар санайды: [ 18, 179 б.]: «Бір тал шашың қымбат маған, / Үзіп соны берші, жаным». Мұратбек Оспанов қыздың 

шашына жыр арнап, [19, 129 б.] сұлулыққа сұқтану ең әуелі шаштан басталарын мегзейді: «Төгілген тоқ балтырға 

шашың қандай, / Толқыны қара Ертістің тасынғандай. / Сусылдап қос иықтан құлап ақты, / Сұқ көзден қыпша белді 

жасырғандай». Тегінен, тұп-тұқияндық негізі күшті кейінгі жас ақындар да ұлттық дүниетаным арқауында тұрған 

ұғымдарды жырға қосуы қуанышты. Ұларбек Дәлейұлының «Қанымдағы қасқыр иісі» атты өлеңінде [20, 46 б.]: 

«Бұл дала мәңгілік тұрағым. / Бір сүйем жер үшін у жұтқан / Рух жырыңмен, / Ұлымның бесігін аластап тұрамын. / 

О, менің қасиеттім, пырағым!!». Ұларбек «Мұңлық» атты өлеңінде [20, 30 б.] көз сұғы-ғаламдануға наразы: 

«Жолымда қорқау жүрсе де, / Көз сұғын қадап қолымда қалған / соңғы күлшеге./ Білегіне мұң қондырып бізге де / 

жетті көктемдер, / Естері ауысқан, ей, ақпан! / Алдынан кесіп өтпеңдер! / Қанатымен қаққылап оятты / келіп 

ұйқымнан, / Қапияда бір адасып Алтайда / қалған кептерлер!..».  

Жас ақын Мирас Асан «Шер-хан» атты өлеңінде [21, 29 б.] қазаққа тән аруақ культіндегі шынайы елдік идеяны 

растайды: «Батыр сонда да / моласы- мен-ақ, / Жаудан Жер қорғап жататыны бар!». Бұл идея ұмытылмас, елдіктің 

алтын қазығы сияқты. Жас ақын Қуаныш Медеубаев Мұстафа Шоқай рухына арнаған өлеңде [22,73 б.] туған жер, 

атамекеннің топырағы туралы философиялық дүниетанымды айқындай түседі: «Өзіңді аңсап, түнімен жыр ақтара, / 

Көзден жасым ағады бұлақтана... / Менде бары – бір уыс топырақ пен / Сен деп соғар бір уыс жүрек қана... /...Өлер 

болсам, өзіммен елден келген / Бір уыс топырақпен жерлесін тек...».  

Кейінгі заманда жоқшылықты сылтау қылып, зираттардан металл, құлпытас ұрлау сұмдықтары кездескені 

шындық. Аруақ культі қазақ дүниетанымының темірқазығы сияқты, бұл шынында Жаратқан Құдайға серік қосу 

емес, өлгендердің рухына адалдық, бес күндік жалғанды мойындау, өлі мен тірінің арасындағы сыйластық, дәлірегі, 

ата-бабаларын қастер тұтудан туған елдік асыл қасиет. Төлеген Жанғалиев «Өлі мен өтірік» атты өлеңде [23, 65 б.] 

бабалар дәстүрін надандықпен бұзған азған ұрпаққа налиды: «Бұл сұмдықты бұрын-соңды кім көрді, / Тірілер-ау, 

қайда қойдың тіл-көзді? / Аруақты қорладық-ау, қорладық, / Жер астында жебеп жатқан біздерді». Қазақтың 

санасында туған жер киелі, әркім өзінің туған топырағын қаиетті санайды. Мұратбек Оспанов «Алматының азан-

қазан базарында...» атты өлеңінде [19, 19 б.] құмалақшы кемпірдің айтқаны дәстүрлі ұғым:  

«Киелі бір топырақтан келіпсің ғой қарағым, /Деп ойланып құмалаққа аударады назарын».  

Қорытынды. Елдікті сақтайтын қасиет ұлттың өз уызына жарып, киелі ұғымдарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізе 

беру ұстанымы екеніне кәрі тарих куә. Ақын-жазушылар өз халқының қорықшылары ретінде мұны қайталаудан 

танбайды. Мұратбек Оспановтың «Ғаламдану» атты [19, 79 б.] атты өлеңінде ұлттық рухқа мәңгі адалдық тасқа 

басқан таңбадай тұр: «Тұрмыс-салтың, дәстүрің – санаңнан бір шықпасын, / Түбі көрер бұл құқай біз сияқты ұлтқа 

сын. / Өзегіңді талдырып өз еліңді ойлай біл, /  Ұстап тұрып қолыңа өркениет тұтқасын».  

Әлемдегі әр түрлі дәуірлер мен мәдениеттерде есте жоқ ескі уақыттағы пұтқа табыну кезеңінен бергі тұмар, 

киелі қорғаныш заттары ұғымы аса ауқымды. Оның бәрін қамту мүмкін де, міндет те емес.Мысалы, «Көнеде 

тибеттік Бон мәдениетінде бойтұмарлар өлген ұстаздарының сүйектерінен жасалған. Онда, әлбетте, күш бар, әрі 

қандай күш десеңізші», [24, 492 б.] (Аударған автор). Фашизм қарызға алған свастика – ежелден бүкіл әлемнің 

үздіксіз шыр айнала беретін отты символы. Тіпті, адам денесіне салынған бейнелеу өнері – татуировканы құпия 

қорғаныш, тұмар ретінде пайдалану мысалдары мол кездеседі. Адамзат қиялы шексіз. Алайда халық ғасырлар бойы 

иемденген асыл дәстүрлер тозбайды, себебі онда киелі ұғымдар мен игілік істері қабысқан.  

 

«Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі қасиетті кеңістік: дәстүр мен жаңашылдық» 

бағдарламасының жобасы.   
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ФРАНЦУЗСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Аннотация 

Франция в пушкинскую эпоху занимала исключительное место в культурной и духовной атмосфере русской 

жизни. Французской язык входил в менталитет русского дворянства, являющегося в тот исторический период 

хранителем интеллектуальной культуры нации, так что возник некий единый язык культуры. 

Позднейшие русские авторы связывали образ Франции, воссозданный в их сознании, с выдающимися 

деятелями Просвещения и всеобщей культурной традицией этой страны. Но это не освобождало их от критического 

взгляда на облик французской действительности. 

Легкость французов в категории исторического времени сочеталась, с их токи зрения, с новаторством во всех 

областях, политики и социально- общественной жизни. Русские писатели воспринимали стихию французской эпохи 

во всех ее проявлениях, отмечая при этом свободу личности, лежащей в основе развития и утверждения европейской 

демократии. Театральность кажется русскому взору одной из характернейших черт французского бытия и 

становится знаком и символом всей французской действительности. 
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FRENCH MENTALITY IN THE RUSSIAN LITERARY TRADITION 

 

Abstract 

France at in the Pushkin`s historical period was engaged in very important place in the cultural and spiritual atmosphere 

of Russian life. The French language was assault part in the mentality of the Russian nobility, became the guardian of the 
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intellectual culture of the nation. These historical circumstances caused the appearing the special common language of culture 

accepted the both nationalities.  

Taking the liberty of French people wish category of historical time was combined, according their opinion, with 

innovation in all sites of culture, and social public life. Russian writers enlighted the elements of the French mentality in all its 

manifestations, the freedom of the individual, which was basic of generation European democracy. 

The tendency French nationality to performance daily life produced from Russian view one of the most characteristic 

features of French being and becalms a sign and symbol of French reality as well. 

Keywords: cultural and spiritual atmosphere, intellectual culture of the nation, meaningful dialogue of two cultures, 

universal cultural tradition 
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ОРЫС ӘДЕБИ ДӘСТҮРІНДЕГІ ФРАНЦУЗ МЕНТАЛИТЕТІ 
 

Аңдатпа 

Пушкин дәуіріндегі Франция орыс өмірінің мәдени және рухани атмосферасында ерекше орын алды. Француз 

тілі сол тарихи кезеңде ұлттың зияткерлік мәдениетін сақтаушы орыс дворяндарының менталитетіне кірді, 

сондықтан мәдениеттің біртұтас тілі пайда болды. 

Кейінгі орыс авторлары Францияның санасында қалпына келтірілген бейнесін ағартудың көрнекті 

қайраткерлерімен және осы елдің жалпы мәдени дәстүрімен байланыстырды. Бірақ бұл оларды француз 

шындығының пайда болуына сыни тұрғыдан қарауға босатпады. 

Француздардың тарихи уақыт категориясындағы жеңілдігі олардың көзқарастарымен, барлық салалардағы 

инновациямен, саясатпен және әлеуметтік - қоғамдық өмірмен ұштастырылды. Орыс жазушылары Француз 

дәуірінің элементтерін оның барлық көріністерінде қабылдады, сонымен бірге еуропалық демократияның дамуы мен 

бекітілуіне негізделген жеке адамның бостандығын атап өтті. 

Театрлылық орыс тіліне француз болмысының ең басты белгілерінің бірі болып көрінеді және барлық француз 

болмысының белгісі мен символына айналады. 

Түйін сөздер: мәдени және рухани атмосферасы, ұлттың зияткерлік мәдениеті, жалпы мәдени дәстүр 

 

 

Введение. Франция в период с середины XVIII и всю первую половину XIX столетия занимала исключительно 

важное место в культурной и духовной атмосфере русской жизни. Литература XVIII столетия пыталась воссоздать 

некую модель реального мира, в котором был бы упорядочен набор случайных и разрозненных предметов, объектов 

и явлений. При этом единственной точкой пересечения и связи всего разрозненного и случайного в мире остается 

человек. Он, будучи частью мира физического, способен мыслить абстрактно и логически, что связывает его с 

миром духовным. 

В конце XVIII столетия Россия не чувствовала себя отрезанной от европейского пространства, но Франция 

литературная и Франция реальная, открывшаяся глазам путешественника, не всегда согласовывались между собой. 

Первые часы и соответственно первые страницы парижских впечатлений полны энтузиазма и предвкушения 

долгожданного познания французской жизни. 

Русское дворянство французское как некий эталон вкуса и изящества что, впрочем, не менялоего отношения к 

определенным персоналиям в личном плане. 

Времена великой французской революции, восхождение Наполеона и его захватнические войны, события 

июльской революции 1830 года не охладили интенсивность культурного взаимодействия между Россией и 

Францией. 

Методика. Применение описательно-текстуального метода, включающего приемы интерпретации, анализа и 

обобщения литературного текста позволило определить основные направления и особенности осмысления 

французской ментальности и французского характера в русском сознании и выявить основные направления 

освоения и интерпретации французского образа жизни в русском обществе указанной эпохи. 

Применяемая методика позволила уяснить основные точки соприкосновения русской и французской 

национальных традиций и проанализировать коммуникативные возможности взаимодействия двух общественных и 

культурных систем. 

Результаты. Русская и французская ментальности в свете общекультурной традиции никогда не были 

антагонистичны в свете общекультурной традиции. Но французский образ жизни не представлялся спасительным и 

желанным, хотя, с другой стороны, никогда и не был враждебным для русского характера. 

Восприятие французского мира глазами русского человека не носило статичный характер, а претерпевало 

значительные изменения в русском сознании. 

Связь образа Франции с просветительской традицией не увязывалась с насилием и варварством по отношению 

к памятникам культуры, которые русские путешественники наблюдали воочию. 
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Русский ум не мог постигнуть очевидную легкость французов по отношению к категории исторического 

времени. Но представители русской культуры признавали несомненное новаторство французов в области 

политической, культурной и общественной жизни. 

Русские путешественники отмечали атмосферу острой состязательности и неистребимого свободолюбия, 

которые наполняли французскую литературу и журналистику. Видимое пренебрежение к глубокому созерцанию 

действительности оборачивалась у французов живостью воображения и скоростью коммуникативной реакции, а 

театральность становилась главным символом французского бытия. 

Обсуждение. Литературные тексты XVIII века отражали процесс того, как на русской почве заимствовались 

чужеземные модели поведения, связанные с бездумным подражанием, зафиксированным в понятиях 

«обезьянничанья» или «попугайничанья». 

В речи галломанов слово как знак с закрепленным смысловым значением может подвергаться координальной 

трансформации. При этом довольно большую распространённость получает использование высоких, абстрактных 

или философских понятий, которые подаются в “сниженном или даже пародийном смысле” (1, с.147). 

XVIII век стал для России веком пробуждения национального самосознания, обусловленного вхождением в 

европейский мир, постижением его завоеваний и поиска своего места в европейском пространстве. 

Франция в этом смысле была самым ярким представителем европейской цивилизации, и русская культура 

делала попытки интеграции в качестве полноправного члена межкультурной коммуникации, а, с другой стороны, 

сохраняла желание признания своей самобытности. 

Объектом осмеяния в комедии XVIII века становился не человек, которой привержен культуре Франции, а 

кодекс внешнего галломана, складывающийся из определенного количества формул и стереотипов, 

предусматривающих владение французским языком, особые манеры поведения и приемы светского обхождения. 

В пародийном ключе галломан в данной культурной ситуации оказывается погруженным в иное культурное 

поле только на уровне внешней предметной атрибутики. Галломан, напрочь отрицающий связь с собственными 

национальными корнями и культурной традицией, предстает в глазах истинно образованных людей как пародия на 

француза, “сохраняя при этом свою карикатурность и в глазах самих граждан Франции” (2, с.51). 

Галломания как явление возникла как культурный и социальный феномен, связанный с процессами освоения 

чужеродного культурного пространства, а образ галломана является в его сатирическом и ироническом освещении 

сознательно выстроенной моделью, которая воспроизводила механизмы взаимодействия двух культур. 

Письмам Д.Фонвизина свойственна непринужденная манера в описании материала, которая проявляется и в 

подборе лексики, ибо с его адресатом, стоящим на одном культурном и социальном уровне, возможно такое вольно- 

фамильярное обращение. 

Д.Фонвизин был представителем культуры классицизма, которая утверждала рационально-идеалистический 

тип сознания и воспроизведения художественной реальности. В этой культуре идеальная и материальная сферы 

человеческого бытия были в равной степени существенны. Если “моделировался образ материальной реальности” (3, 

с. 147), которая оценивалась со знаком «минус», то формами её освоения занимались сатирические жанры. 

Д.Фонвизин развенчивает Париж как некий символ культуры и святости, как некую идею и лишает его 

возвышенного облика, выводя из сферы чувствований в сферу приземленного быта. Путевые заметки наполнены 

описаниями одежды местных жителей, их церковных и обеденных церемоний. 

Д.Фонвизин касается проблемы образования и науки, и в его рассуждениях также отсутствует пиетет перед 

французской философией и научной мудростью. 

В истории русско-французской литературной коммуникации французский мир воспринимался вплоть до 

Н.Карамзина как некий чуждый русской культуре феномен, осмысление которого может происходить с помощью 

пародийного проникновения в суть авторской идеи литературного контекста или определенный образ, выражающий 

природу национального характера. 

Иронический подтекст и пародирование связаны, в первую очередь, с образом галломана, который является 

специфически французским с точки зрения русской ментальности и культуры. При этом этот образ не отражает 

сущность французской культуры в целом, а представляет собой попытку через призму иронии установить более 

“близкий контакт с «чужой» культурной средой, сделать его более интимным и дружеским” (4, с. 131). 

В «Кошельке» Н.Новикова содержится история, в которой автор повествования совместно со своими друзьями 

делает попытку «Шуточного учреждения» для борьбы с засильем «французского наречия» в российском разговоре, в 

соответствие с которым каждый участник этого предприятия за каждое иностранное в российском разговоре без 

крайней нужды вымолвленное слово повинен заплатить двадцать пять копеек, а казна должна пополнится. 

Автор полагает, что «сия выдумка государству не будет убыточна и что если понравится она многим, то сим 

способом хотя и мало обогатится язык российский, но много присовокупится казна Воспитательного дома». 

Важнейший этап осмысления образа Франции в русской литературе связан с появлением «Писем русского 

путешественника» Н.Карамзина. Н.Карамзин приглашал своего читателя в художественное пространство, где 

русская и западная культура и ментальность не были антагонистичны друг другу. В его «Письмах» европейская 

цивилизация и система ее приоритетов и ценностей представлялась не как спасительная и желанная и не как 

враждебная русской национальной традиции. 

Н. Карамзин предложил вместо противовеса несхожих традиций, обычаев и стиля жизни наполненный 

глубоким смыслом диалог двух культур. 
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Однако нахождение в гуще парижского быта и наблюдения за привычками, обычаями и характерами 

французов очень часто меняют настроение авторов эпистолярного жанра, наполняя его холодностью и негативными 

оценками. 

Русские путешественники, принадлежащие к образованной элите русского общества, лелеяли мечту о том, 

чтобы найти во Франции эмпирическое соответствие тому, о чем они имели только ментальное представление. 

Образ Франции, воссозданный в их сознании на родине, был неотрывно связан с деятелями Просвещения и 

величайшей культурной традицией. Эта земля была в их понятии родиной “прогрессивных социально-философских 

идей, богатейшей литературы, памятников живописи и архитектуры” (5, с. 7). 

На деле русские путешественники видели множество погубленных варварством 1793 года памятников 

архитектуры, от их внимательного и заинтересованного взгляда не могли укрыться суета, лицемерие и равнодушие 

парижан, прикрываемое учтивыми манерами, и все это создавало тягостное ощущение искусственно разыгрываемой 

пьесы, которая подменяла реальную жизнь и подлинные искренние отношения в человеческом сообществе. 

Критический взгляд на подобный облик французской действительности был связан именно с нежеланием 

мириться с открывшейся картиной французского мира. 

Отпугивала русских и та легкость, с которой французы относились к категории исторического времени. 

Французская нация представала как социум, лишенный твёрдой и устойчивой системы убеждений и взглядов. 

Так, на К.Батюшкова, вошедшего в Париж с русским войском в 1914 году, произвела сильное впечатление 

увиденная им сцена, когда парижане, прежде боготворившие Наполеона, пытались скинуть с пьедестала его 

бронзовый бюст, накинув на него верёвку. 

В глазах русских эта французская легкость и непоследовательность выглядели неблагонадежностью и 

легкомыслием, в то время как именно эти качества делали их первооткрывателями и новаторами во всех областях 

науки, политики и социально-общественной жизни. Ситуация путешествия уже сама по себе означает наличие чего-

то, выходящего за рамки обычного житейского сюжета. 

Эти образы создают целый спектр смыслов, связанных с семантикой миражности и иллюзорного восприятия 

реальности. 

В этом зазеркалье правда и ложь переплетаются настолько, что уже составляют единое целое, а сам ход жизни 

предстает как мелькающая смена множества декораций. 

В русской ментальности, где «поспешишь – людей насмешишь», «тише едешь – дальше будешь», французская 

легкость во всем кажется непостижимой загадкой, особенно, когда легкий отказ от прошлых культурных и 

социальных завоеваний оборачивается новыми монументальными достижениями в любой области искусства или 

научного знания. 

Русские наблюдали, как стихия реальной французской жизни требовала от человека умения находиться в 

ситуации тотальной состязательности, когда ни одна позиция или точка зрения не являлась окончательной или 

верной. 

Соревновательная стихия затрагивала и литературу, и журналистику, давая разнообразную пищу для 

обсуждений, споров и политических дебатов, но при этом рождала свободу слова, волеизъявления, лежащие в 

основе понятия европейской демократии. 

Авторы писем и «путешествий» составляют как бы коллективный портрет французского общества с очевидной 

тенденций отказа от конкретной персонализации. Составляется собирательный образ француза, некого человека из 

толпы. 

Его облик в глазах русского наблюдателя лишён глубины и последовательной смысловой перспективы. Его 

взаимодействие с внешним миром осуществляется “в темпе скольжения по поверхности процессов, предметов и 

явлений” (6, с. 17). Но именно видимое отсутствие глубокого погружения в реалии действительности формируют 

необыкновенную скорость мысли и коммуникативной реакции, которые с удивлением и завистью отмечали русские. 

При этом важно понимать, что сознание русского путешественника оценивает Францию не как политико-

географическую реальность, а как ту её модель, которая сложилась как некий ценностный ориентир внутри 

пространства русской ментальности и культуры. 

Театральность кажется русскому взору одной из характернейших черт французского бытия. Французское 

пространство ассоциируется с неким захватывающим театральным действом, включающим сцену, партер, актеров и 

зрителей. В итоге театр становится символом и знаком всей французской действительности. 

Театр предстает не только как основной вид общественного культурного досуга, а как некой концепт 

культурного облика французской нации в целом. 

Подробные описания театральной жизни Парижа с разбором игры актеров, рецензий на пьесы и самих 

театральных заведений можно найти в дневниках и письмах В.Анненкова, В.Жуковского и А.Тургенева. 

Театр во французских реалиях становится игровой моделью жизненного пространства и функционирует в роли 

некого социального зеркала, в котором “зритель постигает истинное знание всех действий и событий” (7, с. 11). 

Реальность, превратившаяся в водевиль, отражается в конкретном драматургическом жанре и соотносится со 

своей содержательной формой. Эта содержательность имеет потенцию не только адекватно отражать жизнь во всех 

её противоречиях, формах и красках, но и верно определить её траекторию и национальную специфику. 

Заключение. Значение сатирического подхода к явлением действительности имело двойственной характер. С 

одной стороны, этот подход служил дискредитацией предмета изображения, но, с другой стороны, позволял 
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вступить представителям одной культуры в диалогические отношения с культурной другой, благодаря чему 

осуществлялось преодоление раздвоенности двух миров и происходило выявление в отношениях между ними 

универсальной неделимой природы. 

Межкультурная коммуникация предусматривает процесс адаптации одного языкового явления в иной языковой 

среде. Французские варваризмы получают иную жизнь на русской почве и начинают функционировать по законам 

русского языка. Поведенческий канон галломана становится одновременно и объектом литературной пародии, и 

объектом самосознания культуры, фактом определенного этапа интеллектуального развития и поведенческой 

модели, отражающей лицо своей эпохи. 

Французский мир приобретал пространственные координаты, освоение которых происходило в литературных 

текстах XVIII столетия. 

Предложенная в статье тема научного исследования может иметь большие потенциальные возможности в 

процессе углубления и развития коммуникативного подхода в литературоведении и изучении литературных текстов 

с точки зрения рецептивной эстетики. 

Развитие указанной темы можно продолжить при изучении взаимодействия французской и русской 

ментальности в контексте литературного процесса XX века и современности. 
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ФРАНЦУЗСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В СТРУКТУРЕ ПУШКИНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Аннотация 

В художественном мире пушкинского текста соотнесение русского и французского пространств приобретает 

внутреннюю энергию и значимость. А.С.Пушкин- историк и литератор- переживает сложный процесс осмысления 

координат «своего» и «чужого». 

Историческая и культурная перспектива являют в пушкинском художественном нарративе особенности и 

тенденции своей исторической эпохи, в силу чего французский и русский художественные миры сохраняют в его 

произведениях не только четко очерченные границы, но и взаимопроникают друг в друга. 

Образ Франции в силу объективных причин не подкреплялся реальным жизненным опытом и личными 

впечатлением автора, но художественный рассказ не требует по своему жанру абсолютной исторической 

объективности и исчерпывающей, документальности. 

Мастерство художника как раз и состоит, в том, чтобы воссоздать живую картину иной действительности и 

передать читателю ей колорит, атмосферу и национальные особенности.  

Ключевые слова:соотнесение русского и французского пространств, историческая и культурная перспектива, 

образ Франции 
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FRENCH SPACE IN THE STRUCTURE OF THE PUSHKIN ART TEXT 

 

Abstract 

The correlation of Russian and French spaces acquired In the artistic of Pushkin works the internal energy and 

significance. 

A.S. Pushkin, a historian and writer, was experienced a complex process of coordinates « native» reality and "stranger" 

reality. 

The historical and cultural perspective was represented in Pushkin artistic narrative features and trends of his historical 

period. According this approach the French and Russian artistic worlds retained not only clearly defined boundaries in 

Pushkin works, but also interpenetrated into each other. 

The image of France, for objective reasons, was not supported by the real life experience and impression of the author, 

but the artistic story does not require absolute historical objectivity and exhaustive documentality in its genre. 

The artist's skill involves recreation a living picture reality and convey the reader its color, atmosphere and national 

shades. 
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ПУШКИННІҢ КӨРКЕМ МӘТІН ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ФРАНЦУЗ КЕҢІСТІГІ 

 

Аңдатпа  

Пушкин мәтінінің көркем әлемінде орыс және француз кеңістіктерінің арақатынасы ішкі энергия мен 

маңыздылыққа ие болады. А. С. Пушкин-тарихшы және жазушы - "өз" және "бөтен"координаттарын түсінудің 

күрделі процесін бастан кешуде. Тарихи және мәдени перспектива Пушкиннің көркем әңгімесінде олардың тарихи 

дәуірінің ерекшеліктері мен тенденциялары болып табылады, соның арқасында француз және орыс көркем әлемдері 

өз шығармаларында нақты анықталған шекараларды ғана емес, сонымен бірге бір-біріне енеді. 

Объективті себептерге байланысты Франция бейнесі нақты өмірлік тәжірибемен және автордың жеке әсерімен 

расталмады, бірақ көркем әңгіме жанрында абсолютті Тарихи объективтілік пен жан-жақты, деректі талап етпейді. 

Жазушының шеберлігі - бұл басқа шындықтың тірі бейнесін қайта жасау және оқырманға оның түсін, атмосферасын 

және ұлттық ерекшеліктерін жеткізу. 

Түйін сөздер: орыс және француз кеңістіктерінің арақатынасы, тарихи және мәдени перспектива, Франция 

бейнесі 

 

Введение. В художественном мире А.Пушкина соотнесение русского и французского пространств наделяется 

свойством внутренней динамичности. Происходит процесс осмысления русского, «своего» мира и мира «чужого» 

А.Пушкина и историком, и литератором. 

Французский мир тесно связывался в пушкинском сознания с образом легендарного императора Франции. 

Образ Наполеона создаётся у А.Пушкина в концепте множественных ассоциативных соотнесений. Его облик и 

значение дают повод поэту раскрывать ключевые темы и проблемы своей исторической эпохи, оценивать прошлое и 

делать проекцию в будущее. Французский и русский миры взаимопроникают друг в друга, как это происходит в 

«Пиковой даме», или сохраняют четко очерченные границы, как в «Арапе Петра Великого», но и в том, и в другом 

случае они обретают историческую и культурную перспективу и являются проекцией своей исторической эпохи. 

Многовекторность и разнообразие художественных средств, нашедших воплощение в личности Наполеона, 

определяют и неоднородность стилистического рисунка художественного нарратива, посвященного этому герою. 

Романтическая поэтика сочетается с тональностью одической риторики. Указывается, что А.Пушкин создаёт как бы 

два противоположных друг другу образа Наполеона. Жестокий тиран и диктатор соседствует с изгнанником и 

невольником отвернувшейся от него фортуны, что говорить о многослойности семантической структуры 

пушкинского творения.  Соотношение условно-романтического и историко-патриотического взгляда на личность 

французского императора свидетельствует о диалектическом характере мышления А.Пушкина, в художественном 

контексте которого присутствовали историческая точность и психологическая конкретика.  

В индивидуальной писательской манере А.Пушкина всегда ощущается стремление к исторической 

достоверности и объективному, многомерному взгляду на любое историческое событие или описываемую им эпоху, 

что очевидно при анализе «французской темы» в его хозяйственной прозе. 
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Методика. Применение возможностей метода рецептивной поэтики, включающего анализ и интерпретацию 

литературного текста, позволило определить основные направления рецепции французского мира и его персоналий 

в сознании великого русского поэта. 

Описательно-текстуальный метод, применяемый исследовании заявленной темы, дал возможность проследить 

присутствие французской атмосферы и ментальности в пушкинском художественном нарративе и выявить 

особенности восприятия французского мира в целом в литературном наследии А.С. Пушкина. 

Результаты. В осознании личности и фигуры Наполеона А.С.Пушкин был далеко не однозначен и в своё время 

склонялся и к антибонапартизму, и к апологетическому вектору восприятия его исторической и политической роли. 

Образ Наполеона ассоциировался с обликом отважного воина, способного гарантировать законность и порядок 

своим согражданам. Во II половине 1810-х годов происходит серия военных походов Наполеона, которые резко 

меняют тон восприятия французского императора. Он начинает именоваться врагом и завоевателем.  

Обсуждение. Тема Наполеона возникает в пушкинских стихотворениях «Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Наполеон на Эльбе» (1815), «На возвращение государя императора из Парижа» в 1915 году (1815). 

Ни в одном из названных произведений французский император не упоминается по имени, и его образ 

представляет довольно отвлечённый типаж губителя и врага-завоевателя. Поэт использует общие клише: «тиран», 

«вселенский бич», что свидетельствует о том, что у автора нет чёткого устоявшегося представления о масштабах 

деятельности Наполеона и о её исторических последствиях.  

Следует заметить, что тональность эпитетов, применяемых к фигуре Наполеона в пушкинской лирике, была всё 

же несколько более сдержанной, чем у многих его именитых современников. Державин именует французского 

императора “драконом или демоном змиевидным” (1, с. 307). 

В России ещё с XIII века получает развитие идея о её мессианском назначении как последнем оплоте 

«истинного христианства», которая противостоит власти Антихриста. 

В 1 трети XIX века оценка личности Наполеона шла в российском обществе в двух направлениях. До начала 

захватнических войн в первой половине 1800-х годов политическая и общественная деятельность Наполеона 

вызывали всеобщее одобрение, так как с его именем связывались надежды на восстановление политической и 

социальной стабильности французского общества. Н.Карамзин публикует в «Вестнике Европы» подборку статей под 

названием “История Французской революции, избранная из латинских писателей” (2, с. 327). 

Пушкинский образ Наполеона содержит презрение не знающего поражений полководца к остальному 

человечеству. Он верит в «чудный свой узел» и в своё погибельное «счастье». 

В России был исторический период, когда Наполеон рассматривался как реальная политическая фигура, 

способная восстановить порядок в стране после хаоса революции. Но титул пожизненного консула развенчал все 

иллюзии и утвердил мировую общественность в том, что к власти пришёл не гуманный правитель, а жесткий и 

“бескомпромиссный диктатор, пленённый самовластьем” (3, с. 71). 

В стихотворении А. Пушкина разделяется мнение о том, что великая французская нация с её неприходящими 

духовными ценностями и культурными завоеваниями стала жертвой и пленницей амбиций отдельного человека, 

возомнившего себя её пастырем. 

Жребий Наполеона и превратности его судьбы связываются с великой миссией народа-освободителя, которая 

выпала русской нации в той войне. 

Таким образом, диапазон пушкинского восприятия Наполеона колебнется от осуждения и презрения к его 

захватническим действием до восхищения перед удивительным уделом это незаурядного полководца.  

В стихотворении «Наполеон на Эльбе» возникает более конкретный образ французского императора, которого 

поэт называет по имени. В нем возникает облик теперь одинокого, но когда-то отважного война, любимца славы, не 

знающего поражений. Но он не сломлен. Сожалея о прежних подарках фортуны, давшей ему в руки великие победы, 

Наполеон полон сил взять реванш и сокрушить Европу. 

Его судьба наталкивала русских либералов на размышления о политическом будущем России, ибо часть 

представителей радикально настроенного декабристского движения не исключала путь революционной диктатуры, 

которая должна была сменить российское самодержавие. 

Фигура Наполеона по-прежнему оставалась предметом догадок, размышлений, предположений и острой 

полемики. Последующее обращение А.Пушкина к образу французского императора происходит уже в 1821 году 

после его гибели. Тема властелина, преступившего законы морали и общечеловеческие ценности, звучит в Оде 

«Вольность». Образ злодея и тирана вызывает ассоциации с судьбой и политической карьерой Наполеона.  

Период южной ссылки обнаруживает новое восприятие личности Наполеона, который видится уже сыном 

революции на фоне политики Священного союза, способствовавшего “реставрации монархического правления в 

Европе” (4, с. 337). 

Политика реставрации европейских монарших домов и нарастающее разочарование в правлении Александра I 

мотивировали восприятие облика Наполеон как противника монархии. 

Смерть Наполеона вдали от его родины, слухи о тяжёлых условиях содержания бывшего императора добавляли 

к его фигуре некую исключительность и избранность. 

С годами в памяти стирались ужасы военного времени и факты деспотизма политического режима Наполеона, 
к которому уже примеряли венец мученичества в духе романтических мотивов бегства, одиночества и изгнания. 
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В стихотворении «Наполеон» 1821 года фигура французского полководца наделяется значительным 
историческим значением, определяющим целый век. Он называется «великим», чей «грозный век» в «неволе 
мрачной закатился». 

Но в художественной подаче образа Наполеона А.Пушкин намеренно уходит от этой вроде бы устоявшейся для 

него позиции. Авторское предпочтение отдаётся «возвышающему обману», который обходится без «низкой 
истины». Возвышенно-романтическое восприятие событий допускает диалектический вектор мышления художника, 
разрешающий переплетение категорий высокого и низкого, конкретно-исторического и возвышенно - поэтического. 

Концептуальная антитеза тиран – герой не находит решения в художественном контексте пушкинского 
стихотворения. Внутренние противоречия, заложенные в самой природе человеческой личности, глубоко волновали 
А.Пушкина, и поэтому двойственность и сочетание противоположенных начал остаются “доминантными чертами 

французского императора в рецепции А.Пушкина” (5, с. 193). 
Сложный и многоплановый семантический концепт стихотворения «Герой» является зеркальным отражением 

диалектических размышлений А. Пушкина, принимающих поэтическую форму. Тема Наполеона и раздумья о его 
судьбе как любой выдающейся личности, выламывающейся из рамок устоявшихся представлений о высоком и 
низком, хорошем и плохом, находятся в контексте глобальных вопросов о русской и мировой истории, о революции 
и монархии, о славе и забвении, “о возможностях отдельного человека, попавшего в вихрь социальных катаклизмов 

и перемен” (6, с. 501).  
Образ Наполеона находится в поэтическом восприятии поэта в постоянной эволюции. К уже устоявшейся 

смысловой концепции интерпретации этой темы добавляются новые смысловые планы и ракурсы философского 
осмысления не только фигуры самого императора, но и его переломной эпохи. 

Образ Бонапарта помещается А.Пушкиным в различные контексты и жанровые художественные формы. 
Уникальная ёмкость этого образа позволяет рассматривать его в различных бытийных срезах и не ограничиваться 

концентрацией на каком-либо частном вопросе или проблеме. 
Во втором главе «Евгения Онегина» Наполеон представлен как кумир и образец для целого поколения молодых 

людей, находящих в себе амбиции и смелось преступить дозволенное.  
Но А. Пушкин не разделяет героизацию Наполеона и не приветствует романтического мифа о герое, достойном 

почитания и всеобщего подражания. 
Подобная разновекторность освещения образа Наполеона в пушкинской лирике позволяет говорить о том, что у 

поэта ещё не устоялся необходимый ракурс в оценке французского императора. 
В отношении Наполеона А.Пушкин использует субстантивированные прилагательные «сильный», «грозный», 

«гордый», которые в известной мере содержат интонации патетики и говорят о некоторой романтизации образа 
«тирана». 

Но уже в лицейской лирике поэта начинают облекать форму те темы и мотивы, которые впоследствии 
воплотятся в «наполеоновском мифе», утверждавшемся в литературном наследии А.С. Пушкина. 

Тема фортуны согласуется с покровительством неких высших сил, ведущих французского императора к 
неоспоримым победам. В лицейской лирике А.Пушкина развивается убеждение молодого поэта в том, что Наполеон 
управляется некими высшими над природными силами: «Но сильного Наполеона в боях небесный Вседержитель/ 
Лугом последним увенчал» («Воспоминания в Царском Селе»). Падение и неудачи Наполеона также связаны с 
потерей высшего надземного покровительства. В стихотворении «На возвращение государя императора из Парижа в 
1815 году» А.Пушкин, изображая падение Наполеона, говорит о его «потухшей» звезде:  

А миф о звезде удачи и некого высшего предназначения, видимо, поддерживал и сам французский император. 
Текстовой анализ позволяет проследить траекторию восприятии образа Наполеона в стихах молодого А.Пушкина. 
Он рисуется, с одной стороны, тираном, захватчиком и «чудовищем», а, с другой стороны, его фигура окутывается 
неким флёром романтизма, и он видится как фатальный герой, чей «жребий ещё сокрыт», но которому уже изменила 
фортуна, и его воинская удача скрылась, как «сладкий сон». Наполеон получает черты романтической личности, 
ставшей жертвой жестокой, изменчивой судьбы.  

В стихотворении «Наполеон» 1821 года гибель героя уже лишена романтической окраски, он видит «бездну 
пред ногами» и гибнет, «схватив железный свой венец/ Оцепенелыми руками». 

Основной смысловой тональностью ранних пушкинских стихотворений остаётся негативное отношение к 
личности Наполеона,являющейся поводом для усиления патриотических чувств. 

В седьмой главе романа Бонапарт соседствует с портретном Д. Байрона в виде чугунной куклы, что 
кардинально снижает романтическую трактовку его персоналии. Мужественный герой, переживший столько 

блистательных побед и политических взлётов, превращается всего лишь в «столбик с куклою чугунной», 
символизирующий переход от «романтического мифа, реализованного в массовом сознании эпохи, к новому 
варианту антибонапартистского мифа об игроке, прагматичном и расчетливом авантюристе.  

Образ Франции в различных аспектах находит отражение в неоконченном пушкинском романе 1827-1828 годов 
«Арап Петра Великого». 

В основе сюжета пушкинского романа лежит семейное предание о предке А.Пушкина по мат В стихостворении 

"Наполеон"1821еринской линии Ибрагиме Петровиче Ганнибале. Он был отправлен Петром I для обучения во 
Францию, и сюжетные коллизии главного героя начинаются с описания его пребывания во французской столице. 
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Пушкинская манера подачи описываемых событий характеризуется внешним ракурсом. Автор фиксирует 

внимание читателя на отдельных особенностях быта, ключевых событиях, но, тем не менее, все они “находятся в 

прочной логической связи друг с другом и составляют в итоге целостную картину” (7, с. 31). 

Не имея возможности самому побывать за границей, А.Пушкин очень внимательно относился к историческим 

источникам. Ему также ценны наблюдения и воспоминания его современников, кому посчастливилось 

путешествовать по европейским столицам и бывать в Париже. Автор ссылается на документы и свидетельства, 

которые кажутся ему заслуживающими доверия. 

В пушкинском романе упоминаются значительные исторические личности и политические деятели той эпохи – 

Монтескье, Ришелье и Аруэт, даются наброски основных особенностей правления герцога Орлеанского и последних 

лет царствования короля Людовика XIV. 

А.Пушкин расширяет пространственные границы романа, перенося читателя не только в Париж, но и в Пале-

Рояль, который стал королевской резиденцией Людовика XV. 

Пале-Рояль, где пребывал французский двор, оказывал заметное влияние и на характер нравов, и ценностные 

ориентиры всей остальной страны, которая брала пример с облика и образа жизни своего правителя. 

В пушкинском романе королевская резиденция служит конкретизации предметного мира французского 

пространства. В изображении Франции А.Пушкин уделяет место историческим персоналиям, которые 

символизируют дух той эпохи. Но это делается не только для создания эффекта документальности в 

художественном тексте, но и для достижения, впечатления реального участия в сюжетном действии названных 

автором лиц. 

А.Пушкин, передавая факты общения Ибрагима с знаковыми фигурами французского двора, представляет их 

как одно из решающих условий его формирования как просвещённого человека своего времени. 

Российская действительность стала для Ибрагима началом новой, активной жизни, наполненной целью и 

реальными делами. 

Русское пространство даёт возможность Ганнибалу быть реально полезным и государю, и его народу. 

Чувственные удовольствия французского королевского двора довольно быстро теряют своё обаяние в глазах и душе 

пушкинского героя, охлаждая и его влечение к оставленной в Париже графине Д. 

В пушкинском романе присутствует идея соотнесённости культур, их завоеваний в области развития 

человеческой цивилизации, взгляда на историю и человеческую личность, принадлежащих к одной исторической 

эпохе. 

В повести «Пиковая дама» также сосредоточены множественные знаки, характерные для пушкинского 

воспроизведения реалий и примет французской жизни и быта. 

Французский эпизод пребывания бабушки Томского графини Анны Федоровны в Париже становится 

сюжетобразующим стержнем всего художественного нарратива. 

Образ Парижа проникнут атмосферой недостоверности в виде светских сплетен, молвы и слухов. 

Таинственность, заложенная в истории «трёх карт», была созвучна напряженной атмосфере французского 

социума в преддверии революционных катаклизмов. 

В Сен-Жермене А.Пушкин отмечает черты, характерные самой его эпохе, жаждущей таинственности, склонной 

к мистицизму и готовой к сомнительным социальным проектам и претворяющим их личностям, согласующимся с 

откровенным шарлатанством. 

Три главы из шести в пушкинской повести предваряются эпиграфами на французском языке. Они 

представляют собой не цитаты или емкие изречения, высвечивающие смысловое ядро авторской идеи, а переписку 

или светские разговоры. Они выступают не только иллюстрацией определённых исторических деталей, но 

закрепляют сюжет, основанный на легенде или фамильном анекдоте. Карточная игра также была одной из 

характерных примет парижской светской жизни.  

Для Германна Париж также становится тем местом, где могут сбыться его вожделенные мечты и желания. 

Культурное пространство так или иначе всегда распадается в человеческом сознании на своё, знакомое, 

идентичное по национальной традиции и ментальности и пространство чужих традиций, вкусов и восприятий. 

Заключение. Пушкинское сознание имеет диалектический характер, и образ Бонапарта рассматривается в 

парадигме понятий человек – судьба – герой – тиран. Наполеон в масштабе своей незаурядной личности соотносится 

с другими историческими персоналиями: Наполеон – Байрон, Наполеон – Петр I, в результате чего происходит 

углубление философского содержания и увеличение смыслового наполнения этого художественного образа.  

В этом случае можно говорить об Наполеоне как о неком художественном метатипе в творческом наследии 

А.Пушкина, поскольку метатип ориентируется не на частности и конкретные характеристики или примечательные и 

запоминающиеся детали, а на философское обобщение. 

Образ Франции, создаваемый А.Пушкиным, способен произвести впечатление на реального читателя, хотя в 

известной степени он является, конечно, иллюзорным. А.Пушкин не мог передать своих реальных впечатлений, не 

имея физической возможности увидеть всё воочию. В «Арапе Петра Великого» и в «Пиковой даме» реальные 

свидетельства заменяют многочисленные указания на то, что рассказ представляет собой услышанные, как в 

«Пиковой даме», или прочитанные сведения, как в «Арапе Метра Великого».  

Но художественный нарратив и не требует по своему жанру строгой документальности и исторической 

точности. Мастерство художника и состоит в том, чтобы различные знаковые персоналии, факты, события и реакции 
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могли воссоздать живую картину «другой» жизни и передать читателю её колорит, атмосферу и национальные 

особенности. 

Заявленная в статье тема кажется весьма продуктивной с целью дальнейшего изучения исторического начала и 

выдающихся персоналий других национальных культур в русской повествовательной традиции последующего 

периода, что послужит дальнейшему пониманию культуры как единого универсума человеческого сообщества. 
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ҚАЗАҚ ЖАЗБА ӘДЕБИЕТІНДЕГІ АБАЙ ЖАҢАШЫЛДЫҒЫНЫҢ СЫРЛАРЫ 

 

Aңдатпа 

Мақалада қазақ жазба әдебиетінің қалыптасу тарихы мен Абайдың жазба әдебиетке қосқан үлесі туралы 

баяндалады. Кеңес өкіметі кезінде қазақтың төл жазуы ХІХ ғасырда ғана қалыптасты деген пікірлерге жаңаша 

көзқараспен қарайды. Қазақ жазба әдебиетінің «түп төркіні» ерте дәуірлерде қалыптасқанын, оның нақты белгілері 

көне ескерткіштер саналатын Күлтегін, Тоныкөк, Білге, Бумын қағандарға арналған тарихи жыр-жазбалар мәтінінде 

тұрғандығына тоқталып өтеді. Тіпті оған дейінгі дәуірлерде дүниеге келген Ергенекөн, Көк бөрі, Шу батыр, Атилла 

т.б дастандардың көркемдік желісімен арадағы дәстүр сабақтастығының бар екендігіне назар аудартады. Ал Абай-

алып қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған жоқ, қайта ол өзіне дейінгі өрісін кеңге жайған ұлттық жазба әдебиеттің 

алтын қорынан терең сусындағанын, өнерпаздықтың жаңа сападағы қырларын ашқандығына талдау жасайды. 

Түйін сөздер: абайтану, жазба әдебиет, қара сөз, поэтика, ұлттық ойлау 
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SECRETS OF ABAY'S INNOVATIONS IN KAZAKH WRITTEN LITERATURE 

 

Abstract 

The article tells about the history of the formation of Kazakh written literature and Abai's contribution to written 

literature. Under Soviet rule, Kazakh writing was formed only in the XIX century. He noted that the Kazakh written literature 

"tup torkin" was formed in early epochs, its specific features are contained in the text of historical poems-inscriptions 

dedicated to Kultegin, Tonyukok, bilge, Bumyn-kagans, which are ancient monuments. Such batyrs as Kok Bori, Shu Batyr, 

Atilla, etc., who were born in previous epochs, pay attention to the continuity of traditions with the artistic line of the Saga. 

And Abay-giant did not found the Kazakh written literature, he again analyzes that he drank deeply from the Golden Fund of 

the National written literature, which expanded its field to him, revealed new qualitative facets of Amateur art. 

Keywords: Abai studies, written literature, edification, poetics, national thinking 
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СЕКРЕТЫ ИННОВАЦИЙ АБАЯ В КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье рассказывается об истории становления казахской письменной литературы и вкладе Абая в 
письменную литературу. При советской власти казахская письменность формировалась только в XIX веке. Он 
отметил, что казахская письменная литература «түп төркін» сформировалась в ранние эпохи, ее конкретные черты 
заключаются в тексте исторических поэм-надписей, посвященных Култегин, Тоньюкок, Бильге, Бумын-каганам, 
которые являются древними памятниками. Такие батыры как Кок борі, Шу батыр, Атилла и др., родившиеся в 
предшествующие эпохи, обращают внимание на наличие преемственности традиций с художественной линией саги. 

А Абай-гигант не основал казахскую письменную литературу, он вновь анализирует, что он глубоко выпил из 
золотого фонда Национальной письменной литературы, которая расширила свое поле до него, раскрыл новые 
качественные грани художественной самодеятельности. 

Ключевые слова: абаеведение, письменная литература, назидание, поэтика, национальное мышление 
 

Кіріспе. Бүгінде зымыран жылдамдықпен өркендеген ғылыми-техникалық прогрестің тасасында қалып қойып 

жатқан күретамырлы мәселелеріміз аз емес. Халқымыздың руханият әлемінде орын алып отырған сондай актуальды 
проблемалар абайтану саласында да көрініс тауып жатыр. Абайтану - ғылыми зерттеу өрісінің кеңдігі, өз алдына 
дербес сала ретінде тарихи іргетасының бекіп қалануы жағынан жалпы қазақ әдебиеттану ғылымының көш басында. 
Соған қарамастан Абайдың өнерпаздық болмысының ашылмаған қырлары, танылмаған сырлары әлі де тереңде 
жатыр. Ұлттық тұлғамыздың шығармашылықтағы қарымына, тарихи болмысына күштеп таңылған жасанды 
түсініктердің күші жойылмауымен қоймай, сол өзгермеген күйінде насихатталып келе жатқандығы тағы бар. 

Мәселен Абайға қатысты «қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы» ретіндегі анықтаманың шындыққа 
кереғарлығын нақтылайтын нанымды талдаулар, байыпты тұжырымдар ғылыми айналымға соңғы жылдары еніп 
жатқан еңбектерде өте көп. Өкініштісі сол ескі сүрлеуден әлі де бой тарта алмауымыз болып отыр.  

Кеңестік билік қол астындағы ұлттардың ой-санасын бірыңғай құлдық психологияға ыңғайлап отыру саясатын 
жүргізді. Соған байланысты әдебиеттану ғылымы да саяси-идеологияға бұғауланды. «Абай қазақ жазба әдебиетінің 
негізін қалады» деген түсінік те сол мүддеге орай туындаған. Замана желісінде туындаған бұл жасанды ұғым ұлттық 

әдебиетіміздің тарихына қатысты ғылыми еңбектерде кеңінен насихатталып отырды. Шындап келгенде бұл «Абай 
өмір сүрген ХІХ ғасырға дейін қазақ халқында төл жазу үлгісі, жазба әдебиет мүлдем болмаған. Бұған дейін қолына 
қалам ұстап көрмеген қазақ қараңғылықтың, сауатсыздықтың, надандықтың шырмауында болды...» деген ойдың 
тұздығы есебінде еді.  

Бұл жағдайды қазақ зиялылары аңғармады емес. Тек анығын айтып ақты ақ, қараны қара деуге биліктің қатаң 
жазасынан қаймықты. Сөйтіп «кімнің арбасына отырсаң, соның әнін айтасыңның» керімен кеңестік идеологияға 

негізделген әлгіндей жасанды таным түсініктердің насихатталуына үлес қосудан басқа амал қалмады. Бірақ соның 
өзінде ұлттық мәндегі ой-толғамдарын, айтылуға тиісті мәселенің тонын айналдыра отырып жеткізе білген бағалы 
еңбектер де болды. Демек бұл жердегі проблема оқырманның, Абайша айтқанда «тыңдаушының» зияткерлік 
(интеллектуалдық) өресі және оның ұлттық әлеуетіне байланысты.  

Нәтижелер. Бүгінгі еркін ойлау дәуірінің белді өкілі бола тұрып сол таптаурын қалыптан шыға алмауымыздың 
сыры да осында. Жалпы біздің қазақ халқының ұлттық ойлау жүйесі түбегейлі талқандалды. Жиырма бесінші қара 

сөзінде балаларды оқытудың концептуалдық жүйесін жасап берген Абайдың ең әуелгі орынға «түркі танырлық» 
мәселесін қоюында үлкен мән жатыр. Бірақ оның жайын «аның үшін бұл жер Дар әл-Харб» дейді. «Дар әл-Харб» 
дегеннің мағынасы бүлінген, жойылған деген мағынаны береді екен. Бұл жердегі ой түркілік өркениеттің қаймағы 
бұзылмай тұрған шағындағы шарықтай дәуірлеген ұлттық дүниетанымымыз, табиғи заңдылықтарға негізделген 
ұлттық мәндегі ілім-біліміміз бен салт-дәстүрлерімізге тигізген араб экспанциясының кесірі жайлы болып отыр. 
Араб-парсы мәдениеті біздің ата дәстүр арнасындағы түпнегізді рухани қайнарларымыздың көзін бекітіп тастады. 

Соның салдарынан бүліншілікке ұшыраған дәстүрлі үлгідегі ұлттық ойлау жүйемізді ХІХ ғасырдан басталған орыс 
отыршылдығы одан бетер жаныштай түсті. Біздің көңіл аударып отырған проблемамыз содан бері қарата түзеле 
алмай келе жатқан ұлттық ойлау жүйеміздегі шалажансарлық және оны қайта қалпына келтіріп, жандандырудағы 
әрекетсіздігіміздің белгісі.  

Жазба әдебиет – жалпы қоғамның интеллектуалдық пәрмені, мәдени деңгейінің айнасы, ұлттық 
дүниетанымдағы тереңдіктің, танымпаздықтың жанды тынысы. Отаршыл патша үкіметінің арнайы бұйрығымен 

қазақ даласындағы білім беру жүйесінің бағыт-бағдарын белгілеп, басқарып, бақылап отыру міндеті Ильминскийге 
табысталды. Оның қарамағына бөлінген оқымысты миссионерлердің ұйымдастыруымен қазақтардың ұлттық 
санасын құлдық санаға алмастырудың методологиялық жүйелері жасап қалыптастырылды. Өкінішке орай біздің 
еліміздегі қазіргі заманауи білім беру жүйесі сол «тарихи қалыптан» алысқа ұзай қойған жоқ.  
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Міне осындай адасулар Абайдың ойшылдық сападағы шығармашыл тұлға деңгейінде қалыптасуындағы 

Михаэлис, Гросс, Долгополов т.б славян текті ұлт өкілдерінің «тікелей әсерін» бедерлендіре түсті. Шындығында бұл 

көне замандардан кемелденген шығыстық руханият қорынан қана нәрленіп, өзіндік жолын тапқан Абайдың 

ойшылдық табиғатына таңылған қисынсыздық. Оған бас абайтанушы М.Әуезовтің «Абай Еуропаға барғанда 

арқасын мұсылмандық шығысқа нық тіреп барды» (1, 11) дегені сөзсіз дәлел. Осыдан ақ «дүниенің көрінген сырын» 

танумен шектелетін батыстық әлемге Абай дүниетанымының «сыншылдық көзқарас» тұрғысында жанасқандығын 

байыптаймыз. Заманында Семейге жер аударылған бірқатар орыс азаматтарымен Абайдың таныстық-білістікте 

пікірлескен сәттердің болғандығы мәлім. Бірақ соны ілмек қылып алып, Абайдай ақыл-ой алыбының тұлғасын 

бәзбіреулерге шәкірт етіп таңудың қисынсыздығы тәуелсіздік тұсындағы зерттеулерде дәлелденіп жатқан жоқ па. 

Соған қарамастан мектеп оқулықтарын ескі сарыннан айықтыра алмай келеміз.  

Талқылау. Асылында қазақ жазба әдебиетінің «түп төркіні» Абайдан анағұрлым ерте дәуірлердің еншісінде. 

Оның нақты белгілері көненің көзі, ескінің сөзі саналатын Күлтегін, Тоныкөк, Білге, Бумын қағандарға арналған 

тарихи жыр-жазбалар мәтінінде тұнып тұр. Тіпті оған дейінгі дәуірлерде дүниеге келген Ергенекөн, Көк бөрі, Шу 

батыр, Атилла т.б дастандардың көркемдік желісімен арадағы дәстүр сабақтастығының жайы да ғылыми айналымда 

кеңінен қарастырылу жағдайында. Ұлттық энциклопедияда: «Қазақ әдебиетiнiң ежелгi бастаулары б.з.б. 3 – 1 ғ-лар 

аралығында пайда болған “Алып Ер Тоңға”, “Шу батыр” дастандарында жатыр. Осынау жазбалардағы оқиғалардың 

қазақ халқының арғы тарихымен тығыз байланыста өрбiгендiгi соңғы уақыттардағы ғылыми iзденiстер барысында 

толық дәлелдендi. Орхон-Енисей жазба ескерткiштерi ұлттық әдебиетке тiкелей қатысты үш түрлi мәселенiң басын 

ашып бердi. Бiрiншiден, қазақ жазба әдебиетiнiң түп-тамыры Түрiк қағандығы тұсынан басталатыны белгiлi болды. 

Екiншiден, өз дәуiрiнiң кескiн-келбетiне сай дамыған мәдениетi мен өнерiнiң болғанын айғақтады. Үшiншiден, жазба 

жәдiгерлер поэтикалық қуатымен, тарихи шежiрелiк сипатымен және ой тереңдiгi, мазмұн байлығы, көркемдiк 

қасиетi жағынан түркi тайпаларында сөз өнерiнiң жоғары дәрежеге жеткенiн көрсеттi» деген анықтама сөзімізге 

дәлел.  

Сол түркілік өркениет қайнары ұлттық сөз өнеріміздің сахнасын түрлендіре байытқан жыраулық әдебиет 

жауһарларының да өзегін құрап жатыр. Демек бұл да Абайға дейінгі ұлттық сипаттағы көркемдік ойлау шеберлігінің 

көрінісі. Халқымыздың аса талантты ғалымы Рабиға Сыздықованың зерттеу еңбегінде бұл мәселе жан-жақты 

ізерленген. Онда қазақ жазба әдебиетінің тұма бастаулары Абайдың алдындағы ілгергі тарихқа тиесілі екендігі 

ғылыми жүйедегі талдаулар мен мазмұнға бай дереккөздермен дәйектелген.  

Қазақ жазба әдебиетінің ықылым замандардан кең әуже алып және ол құндылығымыз өзінің табиғи түрдегі 

дәстүрлі жолымен кемелденіп отырғандығы Қажым Жұмалиев, Құлмат Өмірәлиев еңбектерінде де өндіре зерттелді. 

Қанша жерден заман ағысы өзгерсе де, ұлттық мәнін, тарихи-танымдық маңызын жоғалтпайтын осындай сүбелі 

еңбектердегі ғылыми негізді ой-тұжырымдарды ұлттық ойлау жүйемізді заманауи сипатта жаңғыртудағы бағдаршам 

ретінде ұстануымыз қажет.  

Абайдың аса күрделі де, қалың қатпарлы дүниетанымының діңгектерін ең әуелі туған халқының төл 

руханияты, түркілік өркениет рухында қалыптасқан бай мәдениеті, классикалық деңгейдегі ұлттық әдебиеті арқылы 

бекіді. Одан әрі қарата күллі ілім-білімі хақтану бағытында шектесіп жатқан шығыс үлгісіндегі руханият кеңіте түсті. 

Білім қорымен нәрленудің үш негізді арнасы жайындағы (25-ші қара сөз) мәтіндегі ойдың желісі ақынның өзіндік 

қалыптасу кезеңдерінен де хабар береді. Онда ең алдымен түркілік, сосын араб пен парсы, соңында орыс оқуына ден 

қоюдың жайы баяндалған. Осындағы түркілік таным дегенді – әр қазақтың өзін-өзі тануы, яғни ұлттану, тектану 

мәселесі деп түсінуіміз керек. Осы негізден нәрленгенде ғана адам «құлшылық қыларлық» деңгейге қол жеткізері 

анық. Бұл жердегі «құлшылық» – кісінің туған халқына деген ықылас-пейілімен байланысты ұғым. Тұлғаның өз 

өмірін ұлтына қалтқысыз қызмет қылуға арнай білуі, соның жарқын келешегі үшін жанын құрбан етуден тайсалмауы 

мағынасында. Ал араб-парсы дегені – ислам дәстүрінің үлгісінде өркен жайған орта ғасырлық ілім-білім қайнарлары. 

Осылардың барлығын бойға мықтап тұрып сіңіріп алғаннан кейін ғана орыстың өнер-ғылымына қол артудың ұлттық 

и-мүдде тұрғысынан нәтижелі болмағы айтылған. Абай бұл жүйені жәйдан-жәй баяндап отырған жоқ. Себебі осы 

баспалдақтар арқылы ол өзі де биік асуларды бағындырды. Оңы мен солын кеңінен шолып таныды. 

Жаратылыстың тылсым сырларына бойлап, өмірдің мәнін түсіну бағытында талмай ізденген ғұлама «Ғылымды 

іздеп, Дүниені көздеп екі жаққа үңілдім» дейді. Әрине бұл жердегі «екі жаққа үңілдім» дегені осыған дейінгі 

еңбектерде айтылып жүрендей шығыс пен батыс емес. Ол ақынның жетінші қара сөзіндегі айтылатын «Дүниенің 

көрінген һәм көрінбеген сыры». Міне бір әлемді құрап тұрған екі түрлі болмыстың сырына бойлау үшін ол батысты 

да шығысты де тегіс шарлай ізденді. Бірақ олардың қай-қайсысын да өзінің «сыншыл ақылының» сүзгісінен өткізіп 

барып, өзіндік қорытындыға тоқталды. Міне осыған жетуде ол жан-жағын түгел қармай ізденді. Біздің 

пайымдауымызша Абай шығыстық ілімнің кенінен көп қазына тапты, барынша байыды. Ал батысқа бару арқылы 

сыншылдық тұрғысындағы пайым-көзқарасы барынша ұшталды. Бұл мәселе абайтанудың қазіргі кездегі бас білгірі 

ғалым Мекемтас Мырзахметұлының зерттеу еңбегінде (2, 11). жан-жақты талданып, жеріне жеткізе дәлелденіп 

берілген.  

Демек ақындық пен ойшылдық қарымы қатар шыңдалған Абай-алып қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған 

жоқ деген ұйғарымға табан тірейміз. Қайта ол өзіне дейінгі өрісін кеңге жайған ұлттық жазба әдебиетіміздің алтын 

қорынан терең сусындап, өнерпаздықтың жаңа сападағы қырларын ашты. Соған байланысты Абайдың шалқар 

шабыты, теңдессіз талантының тиегін босатқан – қазақ халқының жазба әдебиеті деген байлам жасаймыз. Сол 

дарияның қуаты Абайдың қазақ жазба әдебиетін жаңа сапада қанаттандыруына серпін болды. 
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Абай халқымыздың терең тынысты дүниетаным шеңберінде кемелденген бай әдебиетін интеллектуалдық 

сападағы тың нақышта түлету арқылы «тыңдаушы» тарапқа да қозғау салды. Сөйтіп ойлаудың алгоритмдік жүйесіне 

негізделген «сыншал ақыл» әдісі поэзия өнерінің табиғатын байыта түсті. Өлеңнің көркемдік тұрғыдағы өрімі мен 

оның мазмұнындағы креативті ой жүйелеріне негізделген тың айшықтар арқылы Абай қазақ жазба әдебиетін 

интеллектуалдық сапаға көтерді. Осыған байланысты Абайды қазақ халқының ұлттық жазба әдебиетін 

интеллектуалдық сипатта дамытудағы реформаторлық қыры айқындалады. Шындығында Абай поэзиясының тек 

өзіне ғана тән қайталанбайтын креативті қырларына әлі де сұғына бойлап енген жоқпыз. Оған қолбайлау болып 

тұрған факторларға жоғарыда тоқталып өттік. Яғни ұлттық ойлау жүйесін өзінің табиғи қалыбында қалыптастыру 

әдісінің қасақана теріс бағытқа қарай ыңғайластырылып отыруы себепті ғылыми негізді логикалық зерделеу 

технологиясы қолданыстан шығарылды. Оның нақты белгілерін ашып көрсетуде біз Абайдың өз өлеңдеріне арнайы 

тоқталғанымыз жөн. Мысалы «Біреудің кісісі өлсе қаралы ол» деп басталатын өлеңді ғалымдар аз қарастырған жоқ. 

Онда ақын өзінің алдындағы көркем сөз шеберлерінің ішіндегі көрнектілері – Бұхар, Шортанбай, Дулаттың 

есімдерін арнайы атап көрсететіні бар. Сыншылдық көзқарастан туған сол шығармасында ақын:  

 

Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау 

Сөзінің бірі жамау, бірі құрау. 

Әттең дүние сөз таныр кісі болса, 

Кемшілігі көп жерде көрініп тұр ау. 

 

- деп жырлайды. Бұрынғы еңбектерде осы өлең жолдарындағы ақынның көзқарасы ұлттық әдебиетіміздің 

кенжелеп қалғандығын айғақтайтын басты көрсеткіш ретінде насихатталды. Жоғарыдағы қозғау салынған «Абай 

қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған» деген жасанды түсініктің туындау себептерін дәйекетуде де осы бір өлең 

жолдары тірек болып келді. Мысалы кеңес әдебиеттану ғылымының көрнекті өкілі М.Қаратаев «Абай осы өлеңі 

арқылы өзінің еуропа, соның ішінде орыс әдебиеті арқылы қол артқан биігін танытып отыр. Әдеби-эстетикалық 

құндылық атаулыдан тым кенже қалған өзіне дейінгі қазақ әдебиетінің деңгейін Абай осылай ашық көрсете білді» - 

деп жазды. Осы мазмұндағы ой-пікірлер әдебиеттану ғылымының тарихында көптеп табылады. 

Қорытынды. Ұлы ақынның шығармашылық өнердегі қайталанбас қолтаңбасын, жаңашылдық қырын 

танытатын бұл өлең шумағының мағынасы астарлы түрдегі ой жүйелерімен берілген. Нақтылай атап көрсетер 

болсақ, біріншіден мұнда Абайдың «сөз өнеріне» қарасты эстетикалық көзқарасы, таным түсінігі есіліп тұр. Асыл ой 

маржандарын өлеңмен өрнектеуде делебесі қоза жөнелетін қазақы қасиетті Абай аса жоғары бағалайды. Бірақ та 

Абай үшін кез келген көркем сөз үлгісінің мазмұны келісті қисынға (логикалық жүйелілік, ой сабақтастығы) 

құрылған ой жүйесіне негізделуімен құнды. Сондай-ақ сыншыл көзқарасты ұстанатын ақын поэзиядағы бейнелеу, 

образдаудың тақырыптық шеңбермен үндесіп жатуын талап етеді(3). Бір нәрсені басқа бір нәрсеге теңеп, балап 

айтудың өзінде айтушының талғампаздығына баса мән береді. Үшіншіден жалпы қазақ әдебиетінде Абайға дейін 

«тыңдаушы» мәселесіне қозғау салынбаған. Оған дейінгі ұлттық поэзияда «айтушы» жайында сөз болғанымен, 

«тыңдаушы» тараптың да сөз өнерінде алатын орнына аса мән беріле қоймаған еді.  

 Міне осы жағына баса көңіл бөліп, «тыңдаушы» тұлғасының әдеби дамудағы ролін айқындау Абайдың 

ақындық әлеміне тән креативтілікті ерекшелік. Қарастырып отырған өлең шумағындағы «тыңдаушы» бейнесі «сөз 

таныр кісі» деген тіркес арқылы берілген. Олай болса сөз өнерінің өріс табуы «айтушы» мен «тыңдаушы» 

тараптардың таным деңгейіндегі сәйкестікке байланысты екендігін Абайдың жаңашылдығы деп бағалаймыз.  
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПАВЛОДАРСКОГО ЛОКУСА 

В ТВОРЧЕСТВЕ С.МУЗАЛЕВСКОГО И В.СЕМЕРЬЯНОВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей локального текста в творчестве поэта, журналиста, 

литературоведа, археолога, художника, Сергея Алексеевича Музалевского и поэта, писателя, переводчика, члена 

Союза писателей Казахстана, Виктора Гавриловича Семерьянова. Предметом анализа является городской текст 

Павлодара, анализ специфики которого позволяет сделать вывод о присущей поэтам концепции мира и человека, 

ключевых представлениях о своем месте в нем и об основных мировоззренческих вопросах, решающихся на 

страницах произведений. Павлодарский локус становится знаковым для судьбы поэтов, раскрывающим особенности 

их мировоззрения. Мировосприятие рассматриваемых авторов основано, прежде всего, на чувстве любви к 

Павлодару и его жителям, истории и культуре. Судьба Павлодара связывается с судьбой поэтов, демонстрирующих в 

своем творчестве уважение к памяти прошлого, актуальное рассмотрение настоящего и уверенный взгляд в будущее. 

Итогом статьи является определение вклада поэтов в установление межнационального единства и продвижения идей 

мультикультуральности и евразийства. 

Ключевые слова: С. Музалевский, В. Семерьянов, локальный текст, поэт, писатель, русскоязычная 

литература, Павлодарское Прииртышье 
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ПАВЛОДАР ЛОКУСЫНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ САУАЛЫНА 

С. МУЗАЛЕВСКИЙ ЖӘНЕ В. СЕМЕРЯНОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА  

 

Аңдатпа 

Мақала ақын, журналист, әдебиеттанушы, археолог, суретші Сергей Алексеевич Музалевский мен ақын, 

жазушы, аудармашы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Виктор Гаврилович Семерьяновтың 

шығармашылығындағы жергілікті мәтіннің ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Талдаудың тақырыбы - Павлодар 

қаласының мәтіні, оның ерекшелігін талдау бізге әлемдегі және ақындардағы адам туралы ұғым, олардың орны 

туралы негізгі идеялар және шығармалар беттерінде шешілетін негізгі дүниетанымдық мәселелер туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Павлодарлық локус ақындардың тағдыры үшін маңызды болып, олардың 

дүниетанымдық ерекшеліктерін ашады. Қарастырылып отырған авторлардың дүниетанымы, ең алдымен, 

Павлодарға және оның тұрғындарына, тарихы мен мәдениетіне деген сүйіспеншілікке негізделген. Павлодардың 

тағдыры өз шығармаларында өткенді еске алуға құрметпен қарайтын, бүгінге нақты қарайтын және болашаққа 

сеніммен қарайтын ақындардың тағдырымен байланысты. Мақаланың нәтижесі - ақындардың халықаралық бірлікті 

орнатуға және мультикультурализм мен еуразияшылдық идеяларын насихаттауға қосқан үлесін анықтау. 

Түйін сөздер: С. Музалевский, В.Семерьянов, облыстық әдебиет, өлкетану, ақын, жазушы, орыс тіліндегі 

әдебиет, Павлодар Ертіс 
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TO THE QUESTION OF FUNCTIONING OF PAVLODAR LOCUS 

IN THE WORKS OF S. MUZALEVSKY AND V. SEMERYANOV 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of the local text in the work of the poet, journalist, literary critic, 

archaeologist, artist, Sergey Alekseevich Muzalevsky and the poet, writer, translator, member of the Union of Writers of 

Kazakhstan, Viktor Gavrilovich Semeryanov. The subject of analysis is the urban text of Pavlodar, the analysis of the 

specificity of which allows us to conclude about the inherent concept of the world and man in poets, key ideas about their 
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place in it and about the main worldview issues that are solved on the pages of the works. The Pavlodar locus becomes a 

landmark for the fate of poets, revealing the features of their worldview. The worldview of the authors in question is based, 

first of all, on a feeling of love for Pavlodar and its inhabitants, history and culture. The fate of Pavlodar is associated with the 

fate of poets who demonstrate in their work respect for the memory of the past, an actual consideration of the present and a 

confident look into the future. The result of the article is to determine the contribution of poets to the establishment of 

international unity and the promotion of the ideas of multiculturalism and Eurasianism. 

Keywords: S. Muzalevsky, V. Semeryanov, regional literature, local text, poet, writer, Russian-language literature, 

Pavlodar Irtysh 

 

Введение.Объектом исследования данной статьи является творчество двух ярких представителей 

русскоязычной литературы Казахстана, принадлежащих к разным периодам развития Павлодарской литературы – С. 

Музалевского и В. Семерьянова. При внешне кажущейся несхожести авторов объединяет чувство любви к родному 

краю, которым для них стало Павлодарское Прииртышье. Художники слова принадлежат к разным периодам 

развития рассматриваемой региональной литературы; при этом значимость их вклада в общую картину 

литературного Павлодара очевидна. Имя Сергея Музалевского ассоциируется, в первую очередь, с ранним периодом 

зрелого развития литературной жизни Павлодара (1950 – 1970 г.г.), когда его творчество “вобрало в себя романтику 

“оттепели” и целины, устремления к подлинной свободе” [1, с. 6-7]. Литературное общество того времени было 

представлено именами Игоря Минакова, Олега Афанасьева, Жанаталапа Нуркенова и др. Имя Виктора Семерьянова, 

начавшего свой литературный путь тогда же, ассоциируется, главным образом, со следующим этапом развития 

Павлодарской литературы (1980 – 2000 г.г.), когда активно творили Юрий Поминов, Ольга Григорьева, Сергей 

Горбунов и др., продолжающие свой творческий путь по сей день. Для произведений Семерьянова данного времени 

“характерны попытки осознать опыт прошлого и создать зримый образ нашего настоящего и будущего” [1, с. 6-7].  

Поскольку предметом рассмотрения данной статьи являются особенности локального текста в произведениях 

С. Музалевского и В. Семерьянова, рассмотрим основные понятия категории локуса как того места, которое 

воспринимается автором в качестве главного места его жизни.   

Локальный текст – это корпус текстов о месте, благодаря которому само «место» наделяется рядом 

дополнительных характеристик. Исследование его в творчестве определенного автора дает представление об 

истории, культуре локуса, включая в себя “самую разную информацию: историческую, краеведческую, 

биографическую, мифологическую, индивидуально-авторскую” [2, с. 77]. По словам М.Л. Лурье, локальный текст 

понимается как система ментальных, речевых и визуальных стереотипов, устойчивых образов, сюжетов и 

поведенческих практик, связанных с каким-либо городом и актуальных для сообщества, идентифицирующего себя с 

этим городом [3]. Разработка данной категории связана с именами В.Н. Топорова [4], Н.П. Анциферова [5], Н.Е. 

Медниса [6], В.В. Абашева [7], рассматривавших локальный текст одновременно как текст культуры и литературы. 

Такой текст имеет единое смысловое ядро, под которым подразумевается не столько объект описания, сколько 

установка описания, или семантическая сверхзадача автора по отношению к дескрипции места. Примером 

исследования локуса в отечественном литературоведении является работа Баянбаевой Ж.А., которая выявляет 

функции алма-атинского локального текста [2]. 

Методика. Категория локального текста является одной из активно развивающихся в современном 

литературоведении.  

Объектом нашего исследования послужило функционирование категории локального текста в творчестве 

павлодарских русскоязычных поэтов С. Музалевского и В. Семерьянова. 

Нами были проанализированы и объективированы на примере творчества основные функции, характерные 

концепту городского локуса. К ним относятся символическая, кумулятивная, мифогенетическая, аксиологическая, 

символическая. Возможности мировоззренческого, биографического и мотивного анализа позволили выявить 

репрезентацию Павлодарского городского локуса в творчестве региональных русскоязычных поэтов.  

Образ Павлодара актуализируется, кроме того, посредством ярко выраженного мультикультурализма поэтов и 

их готовности к восприятию инокультуры.  

Результаты.Определение роли С. Музалевского и В. Семерьянова в общекультурном ландшафте Павлодара. 

Сергей Алексеевич Музалевский (1928 – 2000) – личность, широко известная, в первую очередь, старшему 

поколению жителей Павлодарского региона. Профессор Н. Г. Шафер так определяет роль Музалевского: “В истории 

литературного движения Прииртышья – эпохальная личность, сумевшая пробудить к активному творчеству десятки 

одаренных людей и создавшая литературное объединение имени Павла Васильева… Он относился к категории 

людей, которые более способствовали духовному и литературному росту других, нежели самих себя” [8]. В 

культурную историю Павлодарского Прииртышья он вошел как талантливый журналист, литературовед, поэт, 

художник, археолог. Выпускник факультета журналистики КазГУ, Музалевский серьезно занимался археологией, 

живописью. Важнейшая заслуга Музалевского – в открытии для Павлодара поэта Павла Васильева, в создании 

литературного объединения и присвоении ему имени П. Васильева, в организации Васильевских чтений. Первый 

сборник его стихотворений – “Любовь и тревога” (1998), второй – “Я жадно жег костер души”. (2003). 

Стихотворения поэта представляют собой литературно-художественное преломление его археологических, 

краеведческих, географических и исторических изысканий и являются интересными с точки зрения локуса региона, 

чем объясняется актуальность изучения данного литературного материала. 
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Виктор Гаврилович Семерьянов (родился в 1937 г.), выпускник Московского института литературы им. М. 

Горького (1972 г.), член Союза писателей Казахстана, приехал в 1958 г. в Павлодар, где долгое время работал в 

редакции газеты “Звезда Прииртышья”. Он является автором стихотворений, входящих в коллективные сборники 

стихов: “Иртышские напевы” (1962), “Ступеньки” (1976), “День поэзии” (1978), “Радуга над Иртышом” (2005), а 

также самостоятельных книг: “Высокий берег” (1981), “Незакрытая калитка” (1983), “Я тебе расскажу” (1984), 

“Зимняя радуга” (1998), “Гусиный перелет” (1998), “Звонок старому другу” (1998), “Песнь о батыре Жасыбае” 

(2000). В. Семерьянов известен своей переводческой деятельностью: поэтические сборники Абая, Армана Кани, 

Арапа Нургазина в переводе В. Семерьянова выходили в Москве, Алматы, Павлодаре.  

В творчестве Семерьянова Павлодарский локус представлен довольно многогранно, что определяет значимость 

его исследования. Изучение творчества В. Г. Семерьянова началось не так давно и, в целом, не носит пока 

системного характера. В этом плане заслуживают отдельного упоминания заметки о творчестве поэта, написанные 

П. Поминовым [9]; многочисленные публикации профессора Н. Г. Шафера в газетах “Звезда Прииртышья” [10; 11]; 

павлодарских писателей и поэтов – С. Горбунова [12] и О. Григорьевой [13]. Упоминается лирика поэта в работе С. 

В. Ананьевой, Т. В. Кривощаповой, в целом посвященной современной русскоязычной литературе Казахстана [14, с. 

111–112]. Изучению роли автора в современной русскоязычной литературе Павлодарского Прииртышья и 

отдельных аспектов поэтики посвящено исследование павлодарсого литературоведа Л. Е. Токатовой [1]. Пожалуй, 

ярче всех о творчестве поэта высказался П. Поминов: “Душа поэта, сохранив память об отчей земле, не просто 

вместила в себя и безбрежные просторы Великой Степи, но прижилась и дала глубокие корни, которые питаются, 

прежде всего, прекрасными народно-поэтическими преданиями казахов – своеобразным художественным 

эквивалентом истории древней степной цивилизации” [9, с. 8].  

Фунции локального текста в творчестве русскоязычных поэтов. 

Изучение функционирования павлодарского локуса в творчестве Музалевского и Семерьянова логично начать 

с кумулятивной функции (то есть накопления информации), которая для С. Музалевского, в первую очередь, связана 

с “Гусиным перелетом”, представляющим “уникум истории земной” [15, с. 54]. В стихотворении с аналогичным 

названием он вписывает в локальный городской текст древнюю историю, связанную с этим уникальным местом. 

Стоит отдельного упоминания провидческая способность автора: “Когда б мы не были такие ротозеи, / То, 

обратившись к этим берегам, / Построили там редкие музеи, / И все туристы мира – в гости к нам!” [15, с. 55]. 

Сегодня эта идея реализована в полной мере. В. Семерьянову, также не способному пройти мимо столь важного 

места, важны данные разного характера, связанные с историей, краеведением, географией: “Серый дым над городом 

несносен, / Все равно, послушные крылам, / Каждый год, /Когда бушует осень, / Прилетают гуси снова к нам” [16, с. 

47]. Гуси, “словно белые туманы”, являются символом чистоты и невинности, а их перемещение в пространстве – 

поиска смысла человеческой жизни. Как видим, здесь явлены и мировоззренческие представления авторов, для 

которых принципиально значимы уважение к истории. 

Кумулятивная функция городского локуса связана с мифогенетической функцией, которая реализуется в 

космогонических мифах о «сотворении мира» (основание города); гармонизирующих мифах (историческое и 

культурное становление города); мифах о героях (исторические личности, события) [2, с. 79]. Музалевский при 

воссоздании образа древней степи, выступающего составным компонентом павлодарского локуса, продолжает 

исследование казахского фольклорного наследия, используя в своем литературно-художественном творчестве 

известные мотивы: “Здесь, разорвав обычаев аркан, / Казахские Ромео и Джульетта / Пример любви явили 

беззаветной, / Но кровь влюбленных пала на Коран” [15, с. 131]. Автор, таким образом, апеллирует к 

фактологическому знанию читателем древней легенды о Козы-Корпеш и Баян-Сулу, вписывая ее в современный 

локальный текст.  

Творчество В. Семерьянова интересно с точки зрения реализации мифогенетической функции, в первую 

очередь, в произведении, жанровую принадлежность которого сам автор определяет как “Сказ о Павлодаре” – 

«Вольные цветы». Павлодар Семерьянова наполнен звуками: “Как большие будильники, / Трезвонят трамваи” [16, с. 

189]. Излюбленные места нахождения лирического героя в пространстве города – музеи, аллея и площадь Победы, 

набережная, старые улочки. Главная примета Павлодара и важнейший локус для поэта – река Иртыш, в описании 

которого знаковым является определение «величественный»: “Течет Иртыш под зорями небес, / Клинками кос / 

Сверкает золотыми. / Бежит Иртыш среди степей, лугов – / Река моей любви, моей печали…” [16, с. 192]. С рекой 

связана мифологема возвращения в прошлое города. Иртыш – безмолвный свидетель истории его становления и 

развития от момента основания форпоста Коряковский, промысла по соледобыче, вплоть до наших дней. Любуясь 

неповторимыми приметами города, Семерьянов пытается сдерживать свой незаурядный темперамент, который он 

прячет в лирически-грустных излияниях. Далее поэт выстраивает целый калейдоскоп имен, набор которых 

раскрывает перед читателем разнообразные стороны культурной и исторической жизни региона и страны в целом: 

Багаев, Батурин, Торайгыров, Васильев, Иванов, Естай, Жаяу Муса, Майра, Бекхожин. Локальная история региона 

будто проплывает перед глазами читателя, рассматривающего фотографии известного фотографа и краеведа, 

основателя областного краеведческого музея Павлодара Дмитрия Багаева: строительство колхозов, освоение 

целины, годы страшного голода, унесшего жизни сотен тысяч жителей. В главе, посвященной Павлу Васильеву, 

автор заставляет задуматься об имени физически уничтоженного в свое время великого поэта, память о котором 

хотели стереть, и о потомках, к которым всё-таки пробился Павел Васильев из забвения: “Если кто-то забыт – / Это 

наша нечистая совесть, / А убитый поэт – / это наш неискупленный грех” [16, с. 196]. При изображении поэтом 
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Павлодарского локуса мы ощущаем его кровное родство с городом, личное сопереживание и участие в его судьбе: 

“Я не хотел бы / Всех ругать и хаять… / но мой Иртыш! / Он весь как будто сник, / И как больной, / Он тяжело 

вздыхает” [16, с. 199]; переживание от отрицательных следствий человеческих действий; утверждение избранности 

города и людей разных национальностей, проживающих в нем в мире и согласии.  

Своеобразно локальная история представлена Семерьяновым в поэме «Вершина Машхура», в которой он 

обращается к обстоятельствам жизни и творчества известного казахского поэта, философа, историка, публициста и 

просветителя Машхур Жусупа- Копея. П. Поминов так пишет о художественном своеобразии произведения: “В 

поэме поэт использует рискованный художественный прием: в эпический текст вплетены авторские переводы 

произведений казахского акына и объемные лирические отступления” [9, с. 8]. Композиционно она состоит из 

вступления (годы детства и последующей жизни), первое лирическое отступление с последующим «вольным 

переводом» стихотворений Машхур Жусупа; второе и третье лирические отступления, переходящие в заключение. 

Особенностью художественного преломления Семерьяновым значительного пласта в исторической и культурной 

жизни казахского народа является то, что “… он как бы ведет разговор с Машхуром. И в этой философской беседе 

их мысли и оценки событий прошедшего века порою переплетаются так, что сразу и не поймешь – кто из этих двух 

поэтов говорит. Но в этом виден казахский мыслитель, ищущий смысл жизни, ответы на вопросы: почему среди 

людей царствует зло и где оно, счастье народа?” [12, с. 4]. Семерьянов передает философские воззрения великого 

деятеля казахской степи о смысле жизни, наследии предков, высших ценностях, о недопустимости обнищания души 

человека – важнейшие концепты, на которых зиждется мироустройство: “Что мы на земле не случайны, / Что в 

небытие не уйдем. / Веков разгоняя потемки, / Теряясь в небесной красе, / Мы все растворимся в потомках, / А 

значит, бессмертны мы все” [17, с. 135]. Перед читателем будто оживают страницы локальной истории об Абылай-

хане, Кенесары, Бухар жырау. Семерьянов описывает обстоятельства исторических событий, свидетелем которых 

стал Машхур Жусуп (свержение царя в Российской империи и последовавшие за ним репрессии, коснувшиеся 

Великой Степи: реформы Голощекина, ломка привычного уклада жизни казахов, коллективизация). Трагизм 

повествования усиливается на фоне введения исторически значимых фигур, павших жертвами несправедливости и 

кощунственного режима: Султанмахмута Торайгырова, Павла Васильева.  

Аксиологическая функция городского локуса, оценивающая определенные нормы и ценности, особенности 

общественного поведения и мышления, эталонные модели поведения также реализуется в текстах указанных 

авторов. Например, великолепное знание обычаев, традиций и культуры казахского народа позволяет 

русскоязычным авторам акцентировать внимание на составляющих менталитета казахского народа: гостеприимстве, 

скромности, бескорыстности и готовности оказать помощь, почитании и уважении «семи колен», знании и 

необходимости сохранения родного языка. Так, на гостеприимство в качестве особенности менталитета казахского 

народа обращает внимание С. Музалевский: “Как он приветлив, гостеприимен! / Это – казахов душа” [15, с. 138]. 

Следует отметить широкое использование русскоязычным автором казахских слов и выражений: “Как будто здесь, 

среди долин и сопок, /Я был тобой, Сарыарка, рождён, / Твоим кумысом – чудотворным соком / И песнями акынов 

напоён” [15, с. 111].  

В. Семерьянов, в целом, в своих произведениях проводит мысль о своеобразных скрепах, способных сохранить 

духовную общность, удержать мирный баланс между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

населяющих Казахстан: соблюдение обычаев и традиций, уважение к истории, необходимость трудиться, чтить 

религиозные каноны: “Малышу развязывают путы – / Тоже радость, в добрый путь, батыр! / Поведет к венцу жених 

невесту, / А за ними – мамы и отцы – / Это радость, грусти здесь не место, / Ах, какие дети молодцы! / Это радость – / 

встречу ветерана, / Значит, жив наш боевой старик” [17, с. 6]. Празднование Наурыза и традиции «қазақша курес», 

айтыс, катание на качелях «алтыбакан» прочно входят в городской текст и отражают духовные устремления людей, 

желание сохранить древние обычаи: “В котлах пузатых – / Наурыз коже, / А как вкусны, попробуй, баурсаки”. 

Следует отметить, что аксиологическая функция более ярко выражена в текстах переводов Семерьяновым казахских 

поэтов Абая, Оралбека Кожанова, Арапа Нургазина, Армана Кани.  

Итак, транслируемая С. Музалевским и В. Семерьяновым мультикультуральность, готовность к восприятию 

инокультуры позволяет сделать вывод об их ключевых мировоззренческих представлениях. Не являясь по 

национальности казахами, рассматриваемые авторы ассимилировались в иной среде, внеся в нее свои представления 

культурного, религиозного и философского характера, заняв, тем самым, определенную нишу в литературно–

художественном казахстанском процессе. 

Для восприятия художественного текста, раскрытия замысла автора и заложенной им идеи необходим анализ 

символической функции городского текста, проявляющейся в способности к символизации атрибутов места, 

связанных с ними предметов живого и неживого мира. Один из ярких символов локального текста С. Музалевского 

– яблоко (олицетворяющее красоту, совершенство, божественный дар). В лирических произведениях поэта яблоко, 

кроме указанной функции, является реалией, связанной с детством поэта и своеобразной лингвокультурной 

составляющей автобиографического дискурса: “И краски родины я не предам, не выдам, / Покуда колоколом яблоко 

во мне” [15, с. 27]. Знаковым элементом пейзажа в лирике Семерьянова является дерево “как природный символ, 

знаменующее динамичный рост, природное умирание и регенерацию. Растения, травы, деревья, по преданиям 

древних, обладали сверхъестественной силой – как целительной, так и разрушительной” [2, с. 81].  

Деревья-символы павлодарского текста – тополь (обладающий признаком мифологического мышления у 

казахов, олицетворяя ось мироздания); береза (как символ веры, чистоты помыслов и надежды: “Я любовался 
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нежною зарею / Под тополем, что охраняет дом. / “Как хорошо, – шептал мне лист зеленый, – / Под звездами, под 

солнцем и дождем” [16, с. 242].  

Кроме того, знаковыми для авторов становятся и образы птиц. В качестве символа павлодарского теста часто 

используется журавль, считающийся у представителей разных культур и народов птицей, приближенной к Богу, 

олицетворяющий всеобщее счастье и радость. Журавлиный крик подчеркивает оппозицию “город – открытое 

пространство (степь)”: “Плач над землею летел, / Плач журавлиный, прекрасный… / Я уходить не хотел / В город 

большой и опасный” [16, с. 45]. Голубь как символ мира, чистоты, любви, в лирике Семерьянова – яркая 

составляющая его памяти, и поэтому лирический герой обращается к птице с особым трепетом: “Или из детства 

далекого, тайного, / Голуби, вы прилетели за мной?” [16, с. 77]. Данные образы выводят нас к понятию о месте 

памяти, являющемся важной характеристикой локального текста.  

Функционирование места памяти.  

Разработка и исследование категории места памяти в исторической науке связаны с именем Пьера Нора, 

который полагал, что сам локальный текст – это и есть место памяти: “Происходит соединение дискурсов, создание 

образа – локального текста. Места памяти. Объединяя реальные исторические события, биографии его жителей и 

тексты – средоточия памяти – мы получаем место памяти” [18, с. 39]. Место памяти легко распознаваемо в 

творчестве С. Музалевского. Поэт вписывает в современную эпоху легендарные для локуса имена, осознавая 

сложности пути и несправедливость, с которой приходилось столкнуться людям, не сломленным духовно. Следует 

отметить высокую степень сопереживания и сочувствия автором героям его строк; он создает эффект собственного 

присутствия в «трагедии эпохи». Так, глубоко Музалевский воспринял необоснованные обвинения и последующий 

арест профессора, знаменитого искусствоведа и коллекционера Наума Шафера, ставшего знаковой фигурой в 

истории Павлодарского Прииртышья: “Идет жестокая борьба /между добром и чёрной силой. / Твоя трагичная 

судьба / Судьбу эпохи отразила” [15, с. 80]. В посвящениях В. Семерьянову, Р. Лефлеру, Л. Кольцову, Д. Багаеву, Н. 

Клюеву, Е. Вяловой поэт выражает свою любовь и признательность, увековечивая память о тех, кто был дорог ему.  

Место памяти в поэзии В. Семерьянова связано с автобиографическими воспоминаниями о событиях, 

свидетелем которых становился лирический герой: “Мне память детство воскрешает – / Ночное, голуби, чердак” [16, 

с. 84]. Они связаны, таким образом, с личными обстоятельствами непростой жизни в годы войны и в послевоенный 

период: “Из детства всплывают годы – колхоз, военная пора… / Отец и старший брат мой Федор / лежать остались у 

Днепра” [16, с. 169]. “Семерьянов испытывает ностальгию по утраченной гармонии жизни, в которой всё было 

ясным и понятным. Чувство ностальгии вызывает у него и распавшаяся великая страна, в нем живо чувство 

оторванности от России… Он сохраняет память о своих корнях” [8, с. 111]: “Потеря родины – опасна, Преступно 

родину забыть” [16, с. 217]. Мотив воспоминания четко эксплицирован с осознанием себя в качестве 

непосредственного участника и вынужденного свидетеля катастрофических событий, случившихся в стране.  

Место памяти неотделимо от известных личностей, прославивших регион. В первую очередь, в поэзии 

Семерьянова они представлены именами героев Великой Отечественной Войны (подвиг и смерть Канаша Камзина, 

описанные в стихотворении “Была война”: “По улице иду я павлодарской, / И трудно, по слогам, / Читает сын – 

Сверкает на домах веселой краской: / “Канаш Камзин” [16, с. 11]. Кроме того, у В. Семерьянова много посвящений 

людям, связанным с историей Павлодара, писателям и поэтам, видным деятелям культуры, художникам и т.п. Так, 

Сабита Муканова, писателя-академика, классика казахской литературы, поэт называет старшим братом, дающим 

жизненные и творческие силы. В стихотворении, посвященном С. Музалевскому, Семерьянов пытается найти след, 

оставленный «шестидесятниками» в истории Павлодарского Прииртышья: “Мы писали о том, что думали, / 

Выступали, не мельтеша. / И твою звезду, и звезду мою / Зажигали у Иртыша” [16, с. 230]. Стихотворение, 

посвященное С. П. Шевченко, писателю, журналисту, краеведу, учит жить, бороться и не сдаваться. 

«Оптимистический монолог» с посвящением журналисту, поэту, Ж. Нуркенову – настоящий гимн дружбе, труду, 

поднимающее, кроме того, тему наследия: “…останется внукам. / Стихи да Иртыш им, / Да степь дорогая. / И пусть 

не туда / Мы скакали и плыли, / Но мы, как другие, страну не ругаем – / Ее мы сильнее еще полюбили” [16, с. 99]. 

Произведения, посвященные поэту Павлу Васильеву, детство и юность которого прошли в Павлодаре, – это 

преклонение перед мощью его творчества, дань уважения и восхищения неповторимым талантом и ничем не 

восполнимая боль утраты. 

Таким образом, Семерьянов вписывает в историю близких ему по духу людей, с горечью осознавая 

невосполнимость их ухода, видя собственную функцию в сохранении памяти, связующей народы и поколения. 

Посредством локальной истории и людей, создававших ее, поэт осознает одну из важнейших проблем 

современности – беспамятство и забвение. Разрушение памятников – едва ли не самый яркий пример предательства 

собственной истории, что, к сожалению, тоже является историей Павлодара (стихотворение «О памятниках»). При 

этом, поэт предвидит в городском пространстве Павлодара скорое появление храма – места духовной культуры 

православных людей: “Встанет новый он у Иртыша, / На крутом берегу да зеленом. / И заплачет в восторге душа / От 

давно позабытого звона” [16, с. 94]. 

Итак, функционирование локального текста у авторов свидетельствует об искренней любви к Павлодару, 

ставшему родным. С. Музалевский родившийся в Талгаре, стихией которого были горы, принял всем сердцем 

бескрайние степи Павлодарской области, которые стали знаковыми в его судьбе и яркими приметами в 

художественном творчестве. При описании степи у С. Музалевского отмечаем следующие характеристики: 

расширение пространства (“Мне люб Иртыш, его волна крутая / И ширь степей без края и конца” [15, с. 19], “Мать 
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моя – широка степь” [15, с. 21]; признание привязанности и близкого родственного чувства к ней (“родных степей 

заснеженная стынь” [15, с. 22]; имагологичность (оппозиция «свой» - «чужой», подчеркивающая неповторимость 

родного места в противовес преимуществам заграничной жизни: “Знать, родиною ставшие места, / Нам всех экзотик 

и милей и краше” [15, с. 25]). 

Степь и Иртыш, являющиеся ключевыми в Павлодарском локусе С. Музалевского, привлекают, в первую 

очередь, своими ни с чем не сравнимыми красками. Цветопись – основной художественный прием автора, с 

помощью которого поэт передает свое эмоциональное состояние. Приведем некоторые примеры: “Горит, пылает лес 

осенний, / Он весь в оранжевом огне, / И листопады каруселью / Кружат в звенящей тишине. / Пожар, пожар в лесу 

заречном, / пожар над синим Иртышом!” [15, с. 15]; “Изумрудом свой платок узорный / Вяжут тальники за 

Иртышом. / До чего ж в моем краю просторном / Степь поет весною хорошо!” [15, с. 16]; “Лишь на зеленоглазом 

Иртыше / Любовью к Родине могу я обогреться” [15, с. 25]; “Золотые метели / Осенних лесов, / Я иду на ваш 

грустный и пламенный зов” [15, с. 46]. Следует выделить тенденцию преобладания нескольких цветов, ставших 

символами для локального текста Музалевского: голубой (располагающий к формированию гармонии с миром); 

зеленый (предполагающий радость и счастье, умиротворение, равновесие и мудрость); желтый (указывающий на 

мудрость, радость, нежность и бодрость).  

Поэзия В. Семерьянова, родившегося в России, но обретшего в просторах Казахстана свою вторую Родину, 

представляет собой яркий пример взаимодействия, диалога культур людей разных национальностей, проживающих 

в регионе. “Он всей душой принял свою вторую родину, Казахстанское Прииртышье. Иртыш и Павлодар предельно 

четко обозначили время и место поэтического мира В. Семерьянова. Они его постоянные спутники в душе, в поэзии 

– в судьбе” [9, с. 7]. Локальный образ места у поэта персонифицирован, тесно коррелируется с личностью 

лирического героя. Это выражается, к примеру, в частом употреблении местоимения “мой”: “Эту землю мою 

Казахстаном зовут” [16, с. 5]; “Казахстан, ты мой праздник, и ты мои будни”; “Здесь Иртыш мой течет, здесь 

красивые люди”. Городскому тексту свойственна многоликость: с одной стороны, Павлодар живет воспоминаниями, 

бережно хранящимися его жителями: “Как фиолетовые взрывы над заборами / Сирень цветет в одноэтажном 

Павлодаре, / Где за старинными калитками замшелыми / Век доживают дряхлые избушки” [15, с. 38]. Это, 

несомненно, суждение истинного ценителя старинной архитектуры и наследия, не поддающегося забвению. С 

другой стороны, “Шумит, бурлит, наполнен светом новым, / Индустриальным ставший Павлодар” [15, с. 34].  

Обсуждение.Как указывалось ранее, яркой особенностью произведений указанных авторов является диалог 

культур. “Состояние современной культуры характеризуется поиском всеобщих ценностей, которые, с одной 

стороны, выражают единство интересов различных культур, с другой, - отражают их уникальность и 

неповторимость. Мультикультурные процессы, активный взаимный обмен материальными и духовными 

ценностями, формирование глобальной культуры при одновременном усилении значимости национальных культур 

актуализировали вопрос диалога культур” [19, с. 63].  

В плане осуществления диалога между разными культурами Семерьянова по праву можно назвать евразийским 

поэтом: он подчеркивает важность сохранения мира на нашей общей земле, недопустимость конфликтов и войн: 

“Быть Евразии центром / Нам Всевышним дано. / Сколько разных народов / В дом свой принял казах! / И прошли 

эти годы / У меня на глазах” [17, с. 168]. В неспокойном мире, сотрясаемом конфликтами, человек стремится к 

стабильности, обретение которой возможно путем обращения к духовным основам и взаимоуважения национальных 

истоков: “Над городом вижу Машхура звезду. / С почтеньем иду к христианскому храму, / С таким же почтеньем к 

мечети иду” [17, с. 160]. В основе этого находится не только толерантное отношение к инокультурам, но и 

познавательный интерес к чужому, не похожему на свое. Между двумя народами, казахским и русским, много 

общего; Семерьянов призывает не переписывать страницы истории, поскольку эта память – священна. Локальная 

история Казахстана включает немало горьких страниц: нашествие джунгар, «Елимай», Великая Отечественная 

Война. Однако много и светлых, счастливых моментов. Настоящая культура и подлинное искусство не знают границ 

и межнациональных рамок. Так, к примеру, Семерьянов, создавая павлодарский городской текст, пишет о доме-

музее Павла Васильева: “Здесь русский дух, / Но больше пахнет / Степным казахским ковылем” [16, с. 4].  

Заключение.Таким образом, проведенный анализ функционирования Павлодарского локального текста в 

творчестве С. А. Музалевского и В. Г. Семерьянова позволил сделать следующие выводы. Павлодар, не являющийся 

местом рождения поэтов (С. Музалевский родился в Алматинской области, В. Семерьянов – в России), но ставший 

им родным по духу, является полноправным объектом творчества, становясь знаковым образом. Своеобразная 

геокультурная среда, в пределах которой проходило становление и самосовершенствование рассматриваемых 

авторов (присутствие и взаимодействие в пределах одной территории представителей разных национальностей, 

функционирование программ по поддержке культурного своеобразия этнических групп, процессы глобализации) 

позволила им выстроить собственную линию поведения на основе уважительного диалога, признания культуры 

мира и необходиости компромисса для сохранения общепринятых идеалов, ценностей и интересов. Так, город 

становится для поэтов своеобразным катализатором, раскрывающим особенности их мировоззрения. Оно основано, 

прежде всего, на чувстве любви к Павлодару и его жителям, истории и культуре. Судьба Павлодара связывается с 

судьбой поэтов, демонстрирующих в своем творчестве уважение к памяти прошлого, актуальное рассмотрение 

настоящего и уверенный взгляд в будущее. Всё это позволяет ответить на вопрос о месте и значении города в 

собственной судьбе. Кроме того, в творчестве С. Музалевского и В. Семерьянова набюдается расширение 

Павлодарского локуса, становящегося частью общеказахстанского литературного пространства. При этом, 
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рассматриваемые авторы не утрачивают собственной уникальной идентичности, проводя идеи евразийства и 

обладая ментальными особенностями, характерными для носителя русской культурной традиции.  

В заключении следует подчеркнуть, что творчество С. А. Музалевского и В. Г. Семерьянова, основанное на 

идеях межнационального сотрудничества и диалога культур, имеет важное значение для процесса единения 

творческой интеллигенции Казахстана и России в контексте литературных процессов, среди которых рассмотрение 

вопроса регионального локуса является одним из наиболее актуальных. 
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІН МЕҢГЕРТУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ 

АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Аңдатпа 

 Бұл мақалада бүгінгі таңда өзекті деп танылған ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы қазақ 

жазуына негізделген латын қаріпін меңгертудің тиімділігі қарастырылды. Коммуникация терминіне мән беріліп, 

ақпараттық-коммуникативтік технологияның мазмұны, оның оқыту үрдісінің функциялары, қолданылу түрлері, 

жалпы бағыттары айқындалды. Сонымен қатар Қазақстандағы латын қаріпіне көшу мәселесі, латын қаріпін оқыту 

әдістемесі, латын графикасын оқытудағы коммуникативтік ерекшеліктер мен оны АКТ арқылы оқытудағы сөйлесім 

әрекеттерінің орны көрсетілген. Бүгінгі таңда маңызды болып табылатын ақпараттық-коммуникативтік технология 

арқылы қазақ жазуына негізделген латын қаріпінің ерекшеліктеріне қарай білім алушыларда қалыптасатын дағды 

түрлері талданды. Асинхронды және синхронды оқыту тәсілдері қарастырылып, Miro.com шексіз тақтасы, 

edpuzzle.com тапсырмалар жүйесі, Google Drive қоймасы, Coreapp.ai сабақ және тапсырмалар жүйесі, Kahoot.com 

тест түрі, obs.studio және басқа да компьютерлік бағдарламалар сарапталды. Инновациялық білім 

платформаларының қызметтері мен қазақ жазуына негізделген латын қаріпінің АКТ арқылы оқытудағы 

тиімділіктері талданды.  

Түйін сөздер: ақпараттық-коммуникативтік технология, латын қаріпі, оқыту, әдіснама, әдіс, дағды, білім беру 

платформасы 
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Аbstract 

This article examines the effectiveness of studying the Latin alphabet based on the Kazakh script using information and 

communication technologies, which is recognized as relevant today. 

The term communication and the content of information and communication technologies, their functions, types of 

application, general directions of the educational process were emphasized. It also presents the issues of the transition to the 

Latin alphabet in Kazakhstan, methods of teaching the Latin alphabet, communicative features of teaching Latin script and the 

role of dialogue in teaching it using ICT. The types of skills that are formed in students according to the peculiarities of the 

Latin alphabet based on the Kazakh script were analyzed using information and communication technologies, which is 

relevant today. The asynchronous and synchronous teaching method was considered, the infinite Miro.com board, 

edpuzzle.com task system, Google Drive repository, Coreapp.ai lesson and task system, Kahoot.com test type, obs.studio and 

other computer programs were analyzed. The functions of innovative educational platforms and the effectiveness of teaching 

the Latin alphabet based on the Kazakh writing in ICT are analyzed. 

Keywords: Information and communication technology, Latin graphics, teaching, methodological, method, skill, 

educational platform 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО 

АЛФАВИТА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективность изучения латинского алфавита на основе казахской 

письменности с помощью информационно-коммуникационных технологий, что сегодня признано актуальным. Был 

подчеркнут термин коммуникация и содержание информационно-коммуникационные технологий, их функций, 
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типы применения, общие направления учебного процесса. Также представлены вопросы перехода на латинский 

алфавит в Казахстане, методики обучения латинскому алфавиту, коммуникативные особенности обучения 

латинской графике и роль диалога в ее обучении с помощью ИКТ. Типы навыков, которые формируются у 

студентов по особенностям латинского алфавита, основанного на казахской письменности, были проанализированы 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, что актуально сегодня. Были рассмотрены 

асинхронный и синхронный метод обучения, проанализированы бесконечная доска Miro.com, система задач 

edpuzzle.com, репозиторий Google Drive, система уроков и задач Coreapp.ai, тестовый тип Kahoot.com, obs.studio и 

другие компьютерные программы. Проанализированы функции инновационных образовательных платформ и 

эффективность обучения латинскому алфавиту на основе казахской письменности в ИКТ. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативная технология, латинская графика, обучение, методология, 

метод, навык, образовательная платформа 

 

Кіріспе. “Ақпарат” сөзі түсіндіру, мазмұндау, әңгімелеу мағынасында жұмсалатын латын тілінің “informatio” 

сөзінен шыққан. Бүгінгі таңда “ақпарат” сөзі белгілі бір хабарды, жаңалықтарды, белгілі бір оқиғаны білдіреді. 

“Ақпарат” күрделілігі оның жан-жақты қолданылуымен түсіндіріледі. Айталық, ХХІ ғасыр - Ақпарат дәуірі деп 

аталды. Себебі ақпараттық технология дамып, әлемнің әр түкпіріндегі жаңалықтардың бір мезетте жан-жаққа өте 

күшті жылдамдықпен ағылып, таратылуымен түсіндіріледі. Әлеуметтану түсіндірме сөздігінде: “Ақпарат (-лат. 

“informatio” түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп 

мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, 

бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты”[1, 11 б.] - деген анықтама беріледі. Ақпарат дәуірінде, 

ақпарат қоғамында өмір сүргендіктен бұл білім беру саласына да тікелей байланысты. Ал, “коммуникация” сөзі 

хабар алу, алмасу, тасымалдау, хабарды жеткізу ұғымдарын білдіреді. Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның зерттеуі 

бойынша хабардың берілуі бес кезеңді қамтиды[2]: 1. Хабардық пайда болуы; 2. Хабардың жіберілуі; 3. Хабардың 

жеткізілуі; 4. Хабардың қабылдануы; 5. Хабарға жауап берілуі.  

Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен механизмдерін және оларды жазып, жинақтап, 

жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым. 

Адам баласы хабарды тіл, мимика, іс-қимыл, дыбыс, жарық, сурет арқылы берсе, бүгінгі ақпараттық қоғамда 

хабарды ақпараттық технологиялар арқылы да беру мүмкіндігі қалыптасты. Демек, ақпараттық технологиялардың 

қарыштап дамуымен қатар, білім беру жүйесінің талаптары мен сұраныстары да арта түсті.  

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар -– қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, 

сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ету, білімді бүгінгі заман талабына сай жаңаша, ұтымды және 

тиімді түрде оқырманның санасына жеткізе білу техника, әдістерінің жиынтығы.  

Әдістеме. Ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы жалпы оқыту үрдісінің функциялары: оқыту, 

тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. Ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы оқытушы білім алушының интеллектуалдық, рухани 

азаматтық және басқа да адами келбетінің қалыптастыруына игі әсерін тигізеді. 

Латын әліпбиінің негізінде жазуды дамыту – әлемдік қайта жаңғыру тұсында, БАҚ-тың сандық (цифровой) 

жүйеге өту кезеңінде қоғамның ғаламдық коммуникацияға еркін енуін қамтамасыз етеді. Себебі, “Жазу – адамның 

дүниені, қоршаған ортаны, жинаған білімі мен білігін ой-санасында пайымдап, белгілі бір заңдылықтарға сүйенген 

мағыналы тілдік бірлік (языковая единица) арқылы жазбаша көрсетуі. Бұл әрекет – дыбыстық жазудың жүйесімен, 

әр таңбаның белгісімен, жазбаша коммуникацияның ұғынықты үлгісімен жүзеге асатын күрделі процесс. Ол – ұлт 

мәдениеті мен адамзат құндылықтарының, елдің өркениетінің көрінісі” [3;113 б.]. 

Бұл ретте, Елбасының 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына сәйкес Қазақстан латын әліпбиіне көшу 

жұмысы басталып, жаңа әліпби жобасы бекітілді[4]. Қабылданған бұл әліппенің негізінде Қазақстанда Латын 

әліпбиін оқыту орталықтары, түрлі әдістемелік көмекші құралдар кешенді түрде жарыққа шығуда.  

2019 жылы Егемен Қазақстан газетінде “Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері”[5] жарияланды. 

Ереженің бастапқы нұсқасы ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтында жасалды. 

Нәтижелер және талқылау. Бұл ретте қолданылатын әдіс-тәсілдерді жалпылау мақсатында ІТ 

бағдарламаларын барынша кеңінен қолдану қажеттілігі туындауда. Себебі бірізді, дәстүрлі әдіспен жаңа әріптерді 

меңгерту бастауыш сынып, тіпті орта сынып оқушыларына тиімді болғанымен, университет студенттері үшін 

ежіктеп оқу немесе диктант жазып, қатемен жұмыс жасау тиімсіз екені анық. Ақпараттық дәуірде өмір сүргендіктен, 

қажеттіліктің барлығы интернет ресурстарында кез келген мезетте шыға келеді. Бұл ақпараттың көптігі білім алушы 

үшін қиындық тудырары сөзсіз. Алайда сол көп ақпаратты қажеттілігіне қарай тауып, қолдана біліп, қорытындылап, 

тұжырымдап, талдап, өз көзқарасын дәлелдей алу өте үлкен жетістік. Жастар өз уақыттарының басым бөлігін 

смартфон немесе т.б. гаджеттермен өткізетінін ескерсек, ІТ бағдарламалар кешенімен яғни АКТ арқылы жаңа 

әліпбиді меңгерту әлдеқайда қолайлы екенін аңғару қиын емес. Сондай-ақ Е.А. Эйрих: “Применение новых 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе позволит направить интеллектуальный 

потенциал обучающихся на позитивное развитие” [6;14 с.] - дегендей, АКТ білім алушының интеллектуалдық 

әлеуетін арттыруға да септігін тигізеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Алайда, АКТ арқылы жаңа әліпбиді меңгертуде жүйелілік ұстанымын барынша басшылыққа алған абзал. 

Себебі бұл технологияның өзіндік параметрлері мен оларды жүзеге асыру тетіктері бар. Ақпараттық-коммуникативті 

технологияның жалпы бағыттары: 

1. Электронды оқулықтар 

2. Телекоммуникациялық технологиялар 

3. Мультимедиалық технологиялар 

4. Қашықтан оқыту (басқару) (Internet) 

Ақпараттық-коммуникативті технологиямен оқыту мынадай міндеттерді көздейді: 

- Оқу-әдістемелік, электронды кешендер құру; 

- Әдістемелік Web-сайттар ашу; 

- Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

- Инновациялық әдістерді пайдаланып, бағдарламалық сайттар, құралдар жасау; 

- Өздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз ету 

Бүгінгі күні білім беру үрдісінде АКТ құралдарын бірқатар параметрлер бойынша жіктеуге болады:  

1. Шешілетін педагогикалық міндеттер бойынша: 

Базалық дайындықты қамтамасыз ететін құралдар (электрондық оқулықтар, оқыту жүйелері, білімді бақылау 

жүйелері); практикалық дайындық құралдары (есептер, практикумдар, виртуалды конструкторлар, имитациялық 

модельдеу бағдарламалары, тренажерлер); көмекші құралдар (энциклопедиялар, сөздіктер, хрестоматиялар, 

компьютерлік ойындар, мультимедиялық сабақтар). 

2. Білім беру үдерісін ұйымдастырудағы функциялар бойынша: 

Ақпараттық-оқыту (электрондық кітапханалар, электрондық кітаптар, электрондық мерзімді басылымдар, 

сөздіктер, анықтамалықтар, оқытатын компьютерлік бағдарламалар, ақпараттық жүйелер); интербелсенді 

(электрондық пошта, электрондық телеконференциялар); іздеу (каталогтар, іздеу жүйелері). 

3. Ақпарат түрі бойынша: 

Ақпараттық ресурстар (оқулықтар, оқу құралдары, есептер, тестілер, сөздіктер, анықтамалықтар, энцикло-

педиялар, мерзімді басылымдар, сандық деректер, бағдарламалық кешендер және оқу-әдістемелік материалдар); 

көрнекі ақпараты бар электрондық ресурстар (коллекциялар: фотосуреттер, портреттер, иллюстрациялар, үдерістер 

мен құбылыстардың бейнефрагменттері, тәжірибелерді көрсету, бейне экскурсиялар; статистикалық және 

динамикалық модельдер, интерактивті модельдер; символдық объектілер: схемалар, диаграммалар); аудиоақпараты 

бар электрондық ресурстар (өлеңдер, дидактикалық сөйлеу материалдары, музыкалық шығармалар, тірі және жансыз 

табиғат дыбыстары, синхрондалған аудио объектілер); аудио және бейне ақпараты бар электрондық ресурстар (тірі 

және жансыз табиғаттың аудио және бейне объектілері, пәндік экскурсиялар); 

4. Нысан бойынша өзара іс-қимыл: 

Асинхронды байланыс режимінің технологиясы – “offline”; 

синхронды байланыс режимінің технологиясы – “online”. 

Қазіргі кезде ақпараттық технологиялардың дамуы оқыту мәселесінде де қоғамдық сұранысқа ие екендігі 

айқын байқалады. АКТ арқылы оқыту жаңашылдығымен ғана емес, тиімділігімен ерекшеленіп жүр. Сонымен бірге 

қазақ тілді сайттар мен бағдарламалар күн сайын толығып, өз қолданушыларын табуда. Қарқынды өсіп келе жатқан 

қазақ тілді сайттарға деген сұраныстың артуы оның әлеуметтік тұрғыдан сұранысқа ие екенін көрсетеді.  

Латын әліпбиін оқытуда тілдесім әрекеттерінің маңызы зор. Латын әліпбиін оқытуға арналған әдістемелік 
зерттеулердің қай-қайсысы да тілдесім, оның ішінде оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым әрекеттерін 
қамтымай оқыта алмайды. Ол қазақ жазуына негізделген латын әліпбиін меңгертуде қалыптастыратын дағдылармен 
де өте тығыз байланысты. Жалпы дағды – адамда автоматтану түрінде қалыптасқан бір іс-әрекет. Латын әліпбиінде 

жазу дағдысын қалыптастыру екі жолмен жүзеге асады. Біріншісі, сенсорлық дағды, яғни оқушының сезім мүшелері 
арқылы әріптерді тану, жазу, оқу оқылым және жазылым дағдысын қалыптастырады. Қабылдау, түсіну, ұғу, 
тұжырымдау, пайымдау, қорыту, дәлелдеу арқылы дағдының интеллектуалдық түрін қалыптастырады. 
Интеллектуалдық дағды түрлеріне оқылым, жазылым, іскерлік, білім-білік, сөйлеу, т.б. дағдылары жатады. Дағды – 
білім алушыға ең қажетті құрал. Оқылым дағдысы – жазбаша мәтінді түсіну және қабылдаумен байланысты 
әрекеттің автоматтанып, дер кезінде, жылдам істелуі. Оқылым дағдысын қалыптастыратын оқылымның зерделік 

оқылым, танымдық оқылым, ізденімдік оқылым, көрсетімдік оқылым [2] түрлері мәтіндік тапсырмаларды орындату 
арқылы қалыптастырады. Жазылым дағдысы – ойды жарыққа графикалық үлгіде шығарудың дағдыға айналған түрі. 
Жазылым дағдысын графика мен орфографиялық нормаларды жетік меңгерудің жолдарын қалыптастыратын 
жазбаша тапсырмалар беру арқылы дамытады. “Әліпби мен дыбыстың графикасын жүйелі меңгерту – оқу мен 
жазуға үйретудің алғашқы баспалдағы бола келіп, тілүйренушінің қажетті дағдыларының қалыптасуына негіз 
болады” [7; 44 б.]. Түсіндіру, әңгімелеу, қорғау, сипаттау, суреттеу – тыңдалым, айтылым, тілдесім әркеттері арқылы 

сөйлеу дағдысын қалыптастырады. Сөйлеу дағдысы білім алушылардың тілдік амалдар арқылы лексикалық қорын, 
ойын жүйелі, нақты жеткізуге, тіл мәдениетін қалыптастырып, шешен сөйлеуге тәрбиелейді. Тыңдалым әрекеті 
арқылы білім алушылар қазақ жазуына негізделген диктант жазып төселеді. Айтылым, тілдесім әрекеттері арқылы 
білім алушылар алған білімін қорытып, өз тұжырымдарымен, көзқарастарымен бөліседі. Қазақ жазуына негізделген 
латын әліпбиінің тарихы, теориясы туралы білімін қорытындылау, дәлелдеу, тұжырымдау, салыстыру – ақыл-ой, 
білім, білік дағдыларын қалыптастырады. Ақыл-ой, білім, білік дағдылары білім алушылардың латын әліпбиінің 
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тарихы, теориясы, методологиясы жайындағы білімдерін тереңдетіп, біліктіліктерін арттырады. Қазақ тіліндегі 
термин, кәсіби сөздерді және жалпы лексикалық қордың орфографиялық нормаларын, жазылу емлесін меңгеру – 
іскерлік дағдысын қалыптастырады. Қазақ жазуына негізделген латын графикасы граммотологияны, орфографиялық 
нормаларды, жазудың емле ережелерін қамтиды, сондықтан оларды меңгеру білім алушылардың іскерлік 

дағдыларын дамытады.  
Латын әліпбиін АКТ арқылы оқыту синхронды және асинхронды түрде жүзеге асады. Оқытудың екі тәсілі де 

білім алушыға өте қажет, яғни біржақты қолдануға болмайды. Синхронды тәсіл арқылы оқытушы тақырыпты 
түсіндіріп, баяндап, сауал қою арқылы кері байланыс алып, білім алушылар өз жобаларын қорғай алады. Синхронды 
тәсіл түсіндіру және түсіндірмелі-иллюстративтік т.б. әдістерді қолдануға өте тиімді. Мұндай әдістердің 
ұтымдылығы қашықтықтан оқығанда оқытушы мен білім алушылардың бетпе-бет түсіндіру, баяндау, әңгімелеу 

әрекеттері және білім алушылардың ғылыми жобаларын қорғап, талқылағанда көрінеді. Түсіндіру әдісі – білім 
мазмұнын, оның заңдылықтарын, жолдарын, ерекшеліктерін ауызша баяндау немесе дәріс жүргізу арқылы білім 
алушыларға ұғындыру. Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс – оқытушының білім алушыларға білім мазмұнын 
түсіндіру барысында әр түрлі көрнекі құралдары мен компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып жүзеге 
асыруы. Осыған сәйкес ZOOM.US – платформасын,  www.whatsapp.com - интернет-сферасындағы бейне 
байланысты, www.skype.com әлеуметтік желісін, Discord.com – әлеуметтік желісінің аудио байланысын, Google.meet  

бейне байланысын және т.б. интернет платформалары мен желілерді қолдануға болады.  
Ал асинхронды оқыту тәсілі арқылы білім алушылар алған білімін қорытындылап, тұжырымдап, салыстырып, 

иллюстрациялап, қолданып, тексеріп, эксперимент жүргізіп, дәлелдеп, өз жобаларын жасай алады. Осы орайда 
асинхронды оқытудың ерекшелігі – қолданылатын әдіс түрлерінің де, компьютерлік бағдарламалардың да көптігі. 
Айталық, “INSERT” әдісі, “Кластер” әдісі, “Фишбоун” әдісі, “SWOT” – талдау әдісі, “Кейс – стади” әдісі, т.б.  

“INSERT” әдісінде оқылған мәліметті түртіп алу жүйесі бойынша таным түсінігін қалыптастырады. Жаңа 

материалмен таныса отырып, түртіп алу жүйесімен мәлімет жинайды, саралайды, бағалайды. Тапсырманы оқып, 
түртіп алу жүйесі бойынша жұмыс жасалады:W- білемін; + жаңалық; – білмеймін; ?- білгім келеді; кесте жүйесі 
бойынша жұмыс жасайды. Бұл кесте жүйесін латыннегізді әліпбиді АКТ арқылы меңгертуде Google – кесте онлайн-
қосымшасы арқылы жүзеге асыруға болады.  

“Кластер” әдісінде идеялар мен ақпараттардың арасындағы байланыстарды жинақтайды, тұжырымдайды. 
Тақырыптардың байланыстары туралы сұрақтар құрастырып, оларға жауап іздейді, идеяларды жинақтайды. 

Тұжырымды ойларын қарталарға түсіріп, топтық жұмыс қорғалады. 
“Фишбоун” әдісінде (Жапондық профессор Исикава бойынша) жаңа мәліметті, идеяларды сұрақ-жауап арқылы 

жаза отырып, қорытынды ойларын жинақтайды. Берілген мәлімет бойынша өздері сұрақ қойып, жауабын топтық 
жұмыста талқылауға, ой қорытуға белгілі бір қорытындыға келуге жетелейді. Постерге балықтың қаңқасы суретін 
салып, басына тақырып жазылады. Денесінің жоғарғы жағындағы қанаттарға идеяның себептері, төменгі қанаттарға 
идеяның салдары жазылады. Түйінді ой құйрығына жазылады. Кейін ауызша, жазбаша кері байланыс беруге болады. 

“SWOT” – талдау әдісінде оқушының бір мәселе бойынша ойлау, талдау, салыстыру қабілетін дамытады. Өз 
пікірін ашық айтуға дағдыланады. Сабақты қорытындылау барысында және кері байланыс беруге қолданылады. Бұл 
әдісті қолдану барысында мәселенің жағымды, жағымсыз жақтарына сараптама беріледі, мүмкіндіктері бағаланып, 
қауіп-қатерлері туралы нақты дәлелдер келтіріледі. 

“Кейс – стади” әдісінде нақты болған немесе ойдан шығарған жағдаятты талдап, болжайды. Оқушылардың 
есте сақтау қабілеті артады. Мәселелерді шешуге, баламасын анықтауға, мақсаттарын айтуға, талдауға мүмкіндік 

береді. Жұмысты жүргізу үшін бір жағдаят ұсынылады, оны бөліп-бөліп кезекпен оқиды, немесе айтады, қалғандары 
талдау жасап, өз ойларын ортаға салады. 

Бұл асинхронды оқыту тәсілінде Miro.com шексіз тақтасы, edpuzzle.com тапсырмалар жүйесі, Google Drive 
қоймасы, Coreapp.ai сабақ және тапсырмалар жүйесі, Kahoot.com тест түрі, obs.studio және басқа да компьютерлік 
бағдарламалар өте тиімді.  

Қорытынды. Қазақ жазуына негізделген латын әліпбиін АКТ арқылы оқытудың тиімділігі: 

- Латын әліпбиін меңгеруге қызығушылығы артады; 
- шығармашылықпен жұмыс істеуге тәрбиелейді; 
- қосымша мәліметтер береді; 
- өз білімін шыңдауға көмектеседі;  
- уақытын үнемдейді; 
- көрнекілікті өзі жасай алады; 

- компьютерлік сауаттылығы ашылады; 
- шығармашылық қабілеті арта түседі; 
- білім, біліктілік дағдылары дамиды. 
Осы ретте латын графикасына негізделген қазақ жазуын АКТ арқылы меңгерту әдістемесінің әзірленуі тек 

қазақ халқына ғана емес, сондай-ақ қазақ тілін меңгеруші түркі халықтары мен өзге ұлттарға да қашықтан оқыту 
ретінде қызмет ете алады.  

Қазіргі кезде интернет ақпарат таратудың және алудың басты арнасы болып отыр. Интернет көмегімен жастар 
білім алып, әртүрлі жақсы/жаман дағды қалыптастырып та жататыны белгілі. Сонымен қазақ тіл білімінде латын 
әліпбиін онлайн және офлайн оқыту мәселелері назардан тыс қалып жатқан жайы бар. Сондықтан бұл мәселе қазіргі 
кезде кезек күттірмейтін аса өзекті әрі аналогы жоқ тақырыптың бірі деп айтуға болады.  
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1Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, 

Қызылорда, Қазақстан 

 

АБАЙ ТАҒЫЛЫМЫ – ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНДЕ 

 

Aңдатпа 

Абай Құнанбайұлы – өмір шындығын дәл бейнелеп, одан қорытынды шығара білген ақын. Қазақстан 

Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың “Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан” атты мақаласын 

негізге ала отырып, Абай шығармаларының тәрбиелік мәні талданды.  

Абай өз шығармалары арқылы әрбір адам оқыған, тәрбиелі, мақсаты айқын, анық болу қажет деген талап 

қойып, келер ұрпақтың тәрбиесіне ерекше көңіл аударған. Мақалада Абай шығармалары жастарды білімге, ғылымға, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелейтін зор идеялы және ұлттық сананы жаңғыртып, ұлттық кодты айқындауда ұрпаққа 

рухани жол көрсетер туындылар екендігі талданды. Жақсы өмір сүру, өмірді тану, өнерді үйрену бәрі еңбекпен 

келетіндігі Абайдың шығармалары арқылы дәлелденген. Ұрпақ тәрбиелеуді үйрететін тағылымды 

шығармаларының, суреткерлік, сыншылдық, сипаты ғалымдар пікірлерімен дәйектелініп айқындалды. Абай 

өлеңдерінің шыншылдығы әлем классиктері туындыларымен сабақтастықта талданды. Сөзі орамды, тілі өткір 

қарасөздерінің тәрбиелік мәні сараланды. Дәстүр жалғастығы аясында Абай шығармаларының өміршеңдігіне, 

көркемдігіне әдеби теориялық талдаулар жасалынды. Жұмыстың қорытындысында ақынның ғибратты туындылары 

келер ұрпаққа өнегелі ой, ғибратты үлгі, өмір ережесін, тәрбие тағылымын ұсынатындығы пайымдалған. 

Түйін сөздер: қара сөз, толық адам, рухани, даналық, ұлттық сана, дүниетаным, ғибрат, психология, әдеби мұра 

 

Oralova G. 1 

 

1 Korkyt ATA Kyzylorda University,  

Kyzylorda, Kazakhstan 

 

EDUCATION ISSUES IN WORKS OF ABAY 

 

Abstract 

Abay Kunanbayev is a great poet who skillfully summed up the realities of life that he accurately depicted in his own 

works. The educational value of Abay's works is analyzed on the basis of the article by the President of the Republic of 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1700000569
http://articlekz.com/article/magazine/112


ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

272 

Kazakhstan Kasym-Zhomart Tokayev "Abay and Kazakhstan in the XXI century" in this article. The purpose of the article is 

to recreate the national consciousness and define the national code. Abay is a person who looked critically at life and managed 

to see all the contradictions in it. Abay paid special attention to the upbringing of the younger generation, calling on each of 

them to learn through his works, set clear goals for the future, be educated and demanding of themselves. The significance of 

Abay's works with huge ideas of educating young people to knowledge, science, and hard work is analyzed in the article. In 

works of Abay, it is also proved that to live a good life and learn it, study art and achieve recognition, all these things are 

achieved only through hard work. Each poem of Abay is written with the purpose of awakening the consciousness of his 

people. The literary, critical nature of the poet's works on the topic of educating spiritually developed youth was determined 

by the opinions of different scientists in this article. The authenticity and veracity of Abay's poems in combination with the 

works of world classics were analyzed. Their phrases and expressiveness are analyzed. In terms of traditional values, a literary 

and theoretical analysis of the vitality of Abay's works was carried out. Finally in the article, it was suggested that the poet's 

works encourage our nation to remain at the height of honesty and dignity, to offer the next generation a moral idea, an 

exemplary model of lifestyle and education. 

Keywords: words of edification, ideal person, spirituality, wisdom, national consciousness, worldview, psychology, 

literary heritage 
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1 Кызылординский университет имени Коркыт Ата, 

Кызылорда, Казахстан 

 

НАСЛЕДИЕ АБАЯ – В ВОСПИТАНИИ ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Абай Кунанбаев - великий поэт, умело подводивший итоги из реалии жизни которых с точностью изобразил в 

своих же произведениях. В данной статье проанализировано воспитательное значение произведений Абая на 

основании статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева “Абай и Казахстан в ХХІ веке” . 

Цель статьи - воссоздание национального сознания и определение национального кода. Абай человек который 

критически смотрел на жизнь и сумел видеть все противоречий в нем. Абай уделял особое внимание воспитанию 

подрастающего поколения, призывая через свои произведения каждого из них учиться, поставить на будущее чёткие 

цели, быть воспитанным и требовательным к себе. 

В статье проанализировано значимость произведений Абая являющиеся огромными идеями воспитания 

молодежи к знаниям, науке, трудолюбию.  

В данной статье художественный, критический характер произведений поэта на тему воспитания духовно 

развитых молодёжь определялся мнениями разных ученых. Была проанализирована подлинность и правдивость 

стихов Абая в сочетании с произведениями классиков мира. Проанализированы их словосочетания и 

выразительность. В плане традиционных ценностей был проведен литературный и теоретический анализ 

жизненности произведений Абая. 

В итоге статьи было высказано предположение следующему поколению нравственную идею, образцовую 

модель образа жизни и воспитания. 

Ключевые слова: слова назидания, сверхчеловек, духовность, мудрость, национальное сознание, 

мировоззрение, психология, литературное наследие 

 

Кіріспе.Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев “Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан” 

атты мақаласында: “Біз ұлттық сананы жаңғыртамыз және бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырамыз десек, Абайдың 

шығармаларын мұқият оқуымыз керек. Оның қоғамдағы түрлі үдерістерге қатысты көзқарасы бүгінгі Қазақстан 

үшін аса пайдалы. Өз заманының ғана емес, қазіргі қоғамның да бейнесін танытқан Абай – елдік мұраттың айнымас 

темірқазығы” - деген [1.,5]. 

Мақалада Абай шығармаларындағы ұлттық болмыс пен бітім, дүниетаным, дін мен тіл, рух, толық адам 

ілімінің көрінісін талдай отырып, ұрпақ тәрбиесіндегі танымдық тағлымы сөз болған. Ғасырлар бойы халқымыз 

ұрпағын, елін, ұлтжандылыққа, ізгілікке баулып келеді. Абай ең ардақты, асыл арманын өз халқының келешегі ұлтты 

жаңғыртуға шақырған. Абай шығармалары арқылы біз ұлттық сананың деңгейін бағамдайтын деңгейге жетік. Абай - 

ұлттық ой-өрістің, көркем сөз бен көркем ойдың алыбы. Абай – әрі ақын, әрі философ, өзі айтқандай жан-жақты 

толысқан адам. С.Торайғыров: “Асыл сөзді іздесең Абайды оқы, ерінбе, адамдықты көздесең жаттап оқы, көңілге”,-

[2] деп Абай тағылымын, ғибратын оқып-үйренудің адамның өзін-өзі тануындағы ролін атап көрсеткен. Абай 

ақынның сарқылмас әдеби мұралары толық талданып бітті деуге келмейді. Абай шығармаларында өсер ұрпақ, 

келешек ұлт бойындағы болмыс, бітім, мінез, дүниетаным бірегей құбылыс ретінде бағаланған деуге болады. 

Ақынның “Адамның ең жаманы талапсыздық”, - дегеніндей, бүгінгі ұлтымыздың, ұрпақтың сана-сезімін ояту, ой 

оралымын ашу, жүрегіне жеткізу, таным дүниесін ашу міндетіміз болып отыр. 

Әдістеме. Сөз өнерінің кемел суреткері Абайдың өз айтқандай бүгінгі күнде ұрпақтан – ұрпаққа мирас болып, 

тарихи дәуірде үзілмейтін, ұласа беретін жалғастық “Атаның ұлы болмай, адамның ұлы болу” үшін адамға қажет 
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“нұрлы ақыл”, “ыстық қайрат”, “жылы жүрек” керектігін естен шығармау абзал. Абай ұлтжандылық, халқын сүю, 

жерін қорғау, елінің салт-дәстүрін сыйлау, ана тілі мен діні, дінін құрметтеу, бүкіл адамзатты құрметтеу, кісілік, 

әлемдік мәдениеттен үлгі алуға үндейді. Бүгінгі күні ұлтжандылыққа тәрбиелеуде Абай тағылымын зерделеу 

маңызды болып отыр. Ақын шығармаларынан ұлағат, өнеге алу арқылы татулық, бірлік, достық, еңбек етіп, 

ғылымды игеруге бой ұрамыз. Жалқаулық, өсек-өтірік, мақтаншақ, надандықтан бойды аулақ салу, жан-жағына 

қарап талапшылдыққа ұмтылуға ұрпақты баулиды. Адам бойындағы енжарлық, жасандылықты “Ең болмаса кеттің 

ғой мал баға алмай” деп өкініп, халқын өрге сүйреп, дамыған елдердің қатарынан көрмек болған. Елді басқару 

мүддесінде Плотондай ойлы, ақылды, парасатты болуын тіледі. Ол Жүсіп Баласағұнның: 

 

Ақыл керек жаһанды ұстап тұруға, 

Жүрек керек елге билік құруға. 

Ел басқару – бектің ісі қашаннан, 

Заң тәртіптің күшімен ол жасалған,-[3.,379 ] деген қағидаларын есте ұстаған. 

 

 Абай поэзиясындағы өзекті тақырыптың бірі де осы ел басқару. Елге бүлік салып жүрген атқамінерлерді, елді 

басқармайды, қайта бұзады деп болыстардың теріс әрекеттерін әшкерелейді. 

 

Сырттансызбақ, қусынбақ, өршілденбек, 

 Сабырменен топ жасап бөлек-бөлек. 

 Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек, 

 Адалдық, арамдықты кім теңгермек,  

 

- деп елді адал жолмен басқаруға шақырады. Елді әділ адам басқарса дауласу, арыз жазу секілді жаман әдеттер 

болмас еді. Ақынның танымында осы ойлар “Сегіз аяқ” өлеңінде көрінеді. 

 

Таласып босқа, 

Жау болып досқа. 

Қор болып құрып барасың,  

 

- деп келе елге керегі ауызбірлік екенін 

 

 “Көп шуылдақ не табар,  

Билемесе бір кемел”,  

 

- деп билеуші, ел ағасы, ақылды, кемеңгер адам болса деп армандаған. 

 

Біріңді қазақ, біріңді дос, 

Көрмесең істің бәрі бос,  

 

- деген түйінді ойымен ел басқарушылардың ұстаған саясатымен байланыстырады. Елді адал жолмен басқаруға 

әділдік керек, адалдық, ауызбірлікте болуға шақырады.  

Нәтижелер.Абайды тану – өзіңді тану. Адам өз бойындағы ақыл, білім, дәулет, әділет, жақсылық жасау, ақыл, 

қайрат, ыстық жүректі ізгілікке жұмсау, рухани тұтастыққа айналдыруды Абай танымында толық адам ілімі деп 

тануымыз керек. Осы қасиетті ізгілікті істерге жұмсап, меңгерген адамды үлгі етеді, ол жаңа жолдың басшысы, - 

деген өнегелі өсиетін осы тұрғыдан ұғынуымыз қажет. Абай толық адамға қарсы жарым адамды қояды да, одан 

арылудың жолы – ғылым, рақым, ғадлет, мәңгілік аласармас биіктік үлгілеріне сипаттама береді. Абайдың 1886 

жылы жазылған «Ғылым таппай мақтан ба?» өлеңі кейінгі ұрпаққа, ұлтымызға айтар өсиеті мол шығарма. Бұл – 

программалық өлең. Өлеңнің өн бойына Абай “Ғылым” деген сөзді айта отырып, адам бойындағы рухани 

қазынаның үлкені және жігерлі жастың талпынатын арманының мәні – ғылым болу керектігін түсіндіреді. 

 

Ғылым болмай немене, 

Балалықты қисаңыз. 

Ондай болмақ қайда деп, 

Айтпа ғылым сүйсеңіз 

Сізге ғылым кім берер, 

Жанбай жатып сөнсеңіз. 

Дүние де өзі, мола да өзі, 

Ғылымға көңіл бөлсеңіз[4].  

 

Өлеңде ақын “адам болам десеңіз” танымының түрлерін саралап, атап өтеді. Оның алғы шарттарын нұсқап, 

неден бастау керек екенін көрсетіп отырған. “Жалқаулық”, “еріншектік”, “талапсыздық”, “өсек”, “өтірікшілік” 
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әдеттердің бәрін жаман қасиетке теліп, қара сөздерін де де өзінің өткір, шыншыл тілімен мысқылдап сынайды. Білім 

мен еңбек адамды дұрыс жолға жетелейтінін өз шығармаларында жыр етеді. 

Талқылау.Тәжік ғалымы – ақын Ғұламаһи Дауанидің шығармаларына қанық Абай: 

 

Мұны жазған білген құл, 

Ғұламаһи Дауани  

Солай депті ол шыншыл, 

 

-деп аяқтайды. Осы ойымызды дәлелдеу үшін абайтанушы М.Мырзахметовтың мына пікірін келтіруге болады. 

“Абай өзінің 38 қара сөзін ғақлия, нақлия туралы пікірін Дауанимен байланысты қарастырған”, - дейді [5., 28]. Олай 

болса Абайдың танымы Ә.Науаи ықпалымен Дауанидің «ғылым» туралы айтқан ойларымен үндесіп тұрғаны 

байқалады. 

Аз нәрсеге қанағат ету хақында екі ойшылдың айтқандары ерекше назар аудартады. 

Мысалы Абай өзінің 37 қара сөзінде: “Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылып берсең де 

разы болмас” - дейтіні бар. Осы ұшқыр ойын ақын: “қанағат”, “рақым” ойлап қой деп өлеңінде ишарат етеді. Осы 

ойлар Ә.Науайдің: “Азға қанағат - таусылмас бұлақтың көзі, ол қанша алса да бітпейді, қанша қысым жасалса да 

түгесілмес қазына” - деген ойларымен дәл келіп отыр. [6.,53] 

Абай мен Науай шығармаларындағы үндестік рухани ой ықпалдастығы бар екені анық. Келешек жас буынға 

үміт артқан, ұлт болашағына сенген ақын Абай: 

 

Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа, 

Көз жетті бір қалыпты тұра алмасқа. 

Адамды сүй, Алланың хикіметін сез, 

Не қызық бар өмірде одан басқа. 

 

Өлең шумағында қанағатшыл, көпшіл, рақымшыл, ұлы ақынның бейнесі бой көрсетеді. 

“Атым адам болғасын, қайтып надан болайын”, - деген шын даналығынан танымдық сәулені көкірегіңе 

ұялатасың. Әділдік, мейірбандық болмаған жерде ақыл мен қайрат та адамды жақсылыққа жеткізе алмайды деп ой 

түйеді. Ақыл – таразы, білім – кен, ғылымды игеру арқылы рухани жаңғыруға жол ашылады демек. 

Кемел суреткер бала, ұрпақ тәрбиесін, оның өсіп жетілуін үш түрлі себеппен адамның пейіліне, өскен ортасына, 

көрген үлгісіне байланыстырады. Т.Тебегенов: “Ұлттық тәлім тәрбие – адамгершілік қасиеттерді ұрпақ санасында 

қалыптастырудың басты көрсеткіші. Хакім Абай өлеңдерінде қазақ ортасындағы жақсылығы мен жамандығы 

жағаласқан мінез-құлық қасиеттерін егіздей жырлап айту арқылы адамдарды ізгілік жолына бағыттау мұраты 

көзделеді. Абай – адамдардың кемшілігін жөндеуге тәлім-тәрбие арқылы жақсылық жолына бағыттауға болатын 

көзқарас ұстанымындағы гуманист – тәрбиеші”,-дейді [7., 27]. Абай қара сөздерінде ақылды тыңдағысы келмейтін өз 

ойы мен пікірін ғана дұрыс санайтын өзімшілдерді сынап, өзінің рухани келбетін мына сөздерінен аңғартады: “Біреу 

айтса да, ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса: өз білгенің өзіңе, өз білгенім – өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз 

ақылыңмен жарлы бол”- деген дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз» - дейді. Осы орайда есімізге 

Абайдың қара сөзіндегі ойлары өлеңдерінде де көрініс табатыны түседі. 

 

Наданның бойын басып тұр, 

Қараңғылық пердесі. 

Ақылдан бойы қашық тұр, 

Ойында бір-ақ шаруасы [4.,130]  

 

Бұл арада, хакім өзімшіл, менмен адамдардың дүниетанымын танытатын ойларын ұсынып, тәлім-тәрбиені 

ұрпақ санасына қалыптастыруда, адамды ізгілікке бағыттаған. “Ақылың мен қайратың екі жақтап”,-деген жолдарда 

әр адам өз бойындағы ақыл, қайратына жүгіну керектігін және оның себеп-салдарын ұғындырып береді. Абай он 

жетінші қара сөзінде адам бойындағы жинақтаушы күш ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп тұжырым 

жасайды. Үшеуінің айтысын беру арқылы өлең жолдарына түседі. Адам санасын айтып, адамға ой салудың бұл да 

бір таптырмас тәсілі. Халықтың көзі ашылып, көкірегіне сәуле түскен сайын ұрпақ тәрбиесі басты мұраттың біріне 

айналары сөзсіз. Мұндайда тағы Абайды іздейміз. Абайға қол созамыз, иек артамыз, оқыған сайын жаңалық 

табамыз, тамсанамыз, таңырқаймыз. Абай сөздері бізге күн сайын жол сілтеп тұруы тиіс дейсіз ғой. Абай ойлаған, 

аңсаған ұрпақ ол-терең ойлы, қайырымды, иманды, инабатты ұл мен қыз. Олар ұстанатын қағиданы да Абай жүрек 

саумалындай сұрыптап айтып, кеткен. Мысалы: 

 

Жүрегіне сүңгі де түбін көзде, 

Сонан тапқан шын асыл, тастай көрме 

Кемді күн, қызық дәурен тату өткіз, 

Жетпесе, біріңдікін, бірің жеткіз! 
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Бұл сөзді біреу ұқпас, біреу ұғар,- деп кеудесінде сәулесі бар жандарға “тіл ұстартып, өнер шашып” кеткен абыз 
ақылгөй Абай адам атын асқақтататын қасиеттерді айтып, тебірене жырлаған. Ғалым Т.Тебегеновтің зерттеулерінде 
адамның-ойын қурайтын негізгі сипат ерекшеліктер сараланып, баға беріледі. Психологиялық еңбекте: “Ақыл-жан 
әлеміндегі қиял, ойлау, ұғым, тіл, ішкі және сыртқы сезім, мінез т.б. алуан мәселелерді қамтитын психологиялық 

ұғым. Психология ғылымының анықтамалары бойынша ақыл – интелект табиғаты делінген”. [8.,379] Соған 
қарағанда ақын шығармаларындағы аталған даналық қасиеттер Абайдың даралық қасиетінің көрсеткіштерін 
айқындайды деуімізге негіз бар. 

Ғалымның осы пікіріне орай Абай шығармаларының алтын қазығы – адам және оның тәрбиесі ізгілік 
жолындағы бағыты, ұстанымы мен тағылымын оның шығармаларынан табады. Ұрпақ тәрбиесінде алдымен адамды 
сүю “Толық адам” қандай болу керек, оның басты белгілері қандай деген сұрақ ақын шығармаларында дәлелденген. 

Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек,- деп санамалап береді. “Адамзаттың бәрін 
сүй, бауырым деп” деген ойлары тек қазақты ғана емес барша адамды сүю халықтың жолы, ғаділеттің жолы деген 
тұжырым жасайды. “Әкенің баласы- адамның дұшпаны, адамның баласы-бауырың” деп ғибрат тастайды. Адамның 
басты қасиеті адамгершілік, махаббат, сезім дей келе, сол адамгершілік тәрбие арқылы келеді деп жырлайды. 
Ғасырлар бойы халқымыз ұрпағын ізгілікке, өз елін сүюге баулып келеді. Бүгінгі күні ұлттың тілін, ділін, дінін, 
болмыс бітімін, дүниетанымын, рухын, тұрмыс-тіршілігін, елін сүюге тәрбиелеуде Абай шығармаларының мәні мен 

маңызы зор. “Елжандылық», “ұлтжандылық” ұғымы жерін қорғау, елінің салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын сыйлау, ана 
тілін құрметтеу, елінің өркендеуіне үлес қосу болса, осы құндылықтарды Абай шығармаларынан табамыз. Ақын 
шығармалары арқылы ұрпақ тәрбиесінде қалыптастыруға тиісті мына ізгіліктерге де көңіл аудару қажет: 

 
Өнерді, тілді құрметтеу  
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 

Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 
Еліңді, жеріңді, ұлтыңды сүюге, бірлікке үйрету 
Берекелі болса ел- 
Жағасы жайлау ол бір көл. 

Берекеңді қайырма 
Ел тыныш болса, жақсы сол. [4., 91-92] 
 
Өлеңнен ақынның ұлтымыздың келешегіне үмітпен қарағаны байқалып тұр. Үмітті ойлар құбылысы сезіледі. 
Ата-ана, туыс-бауырын сыйлау, бүкіл адамзатты құрметтеу, кісілік қасиет қалыптастыру 
 

 Кемде күн қызық дәурен, тату өткіз 
Жетпесе біріңдікін бірің жеткіз  
Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен 
Қиянатшыл болмақты естен кетір. 
 
Ақынның әлемдік мәдениеттен үлгі алуды насихаттаған туындылары жетерлік. Әлем әдебиетіндегі классик 

қаламгерлердің дүниетанымымен өз көзқарасын үндестіре отырып, ортақ тағылымды бейнеленген. 
 
Абай мен Гете өзара үндестікті 
Жүрегім, ойбай, соқпа енді, жалын мен оттан 
Жаралып, жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат  
 

– деген өлеңдегі ойлары Гетедегі: “Жаңа махаббат – жаңа өмір”, “Татулық жыры” өлеңдерімен сабақтас. 
Әр дәуірдің тарихи кезеңдерінде ұлтжандылыққа, елжандылыққа тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Абай 

өмір сүрген заман билік негізінде құрылған феодалдық заман болды десек те, ғибраты мол шығармаларында елді, 
ұлтымыздың келешегін болжап кеткен. Бірлік, татулық, достық, еңбекке баулу, ғылымды үйрену, талап етуге 
үндеген. Абай қазақ тағдырының болашағына алаңдаған, өз заманы мен келешек ұрпақтың ұлттық-отаншылдық 
көзқарастарына қозғау салды. Ұлтымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі ата-бабадан жалғасып келе жатқан даналық 

дүниетанымды назарға алды. Халық тұрмысындағы күнкөріс психологиясын танытатын ұлт тұрмысының тағлымын 
“Бесінші қара сөзінен» көруге болады. ‘Түстік өмірің болса, күндік мал жи”, “Өзіңде жоқ болса, әкең де жат”, 
“Малдының беті-жарық, малсыздың беті-шарық”, “Мал тапқан ердің жазығы жоқ», «Қайраңы жоқ көлден без, 
қайыры жоқ елден без” [9.,101]. Ел ішінде осындай афористік мәнге ие болған сөздерді Абай сынай келе, 
ұлтымыздың тұрмысы малға тәуелді екенін жоққа шығармайды. Бесінші қара сөзінде: “Бұл мақалдан не шықты?” 

“Мағлұм болды: қазақ тыныштық үшін, ғылымы үшін, білімі үшін қам жейді екен, ол малды қалайша табуды 

білмейді екен, егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен!” [9.,101]. Абайдың бұл сыны қазақтың 
күнкөрістік психологиясын танытуы, сынауы емес, ұлтымыз жеке бастың қамын ғана ойламау керек, ғылым-білімді 
игеру жолына түсіп, мал табудың жолын еске салады. Ақын осы ойларын ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін 
күресу қажет деп қорытады. Қара сөздерінде айтылатын танымды, тағылымдық өлеңдерінде де еске түсіреді. 
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Малға достың мұңы жоқ малдан басқа, 

Алдарында шама жоқ алдамасқа. 

Табысына табынып, қалтаң қағып, 

Тойғанынан қалғанын берсе алашқа  

 

Хәкім Абай халқымыздың ұлттық дүниетанымындағы күнкөріс психологиясын еңбек пен ғылымды игеру 

арқылы ғана мал табуға болады дей отырып назарға алады. Абай келешек ұрпақтың терең ойлы, қайырымды, 

иманды, инабатты ұл мен қыз болуын, олар ұстанатын қағиданы айтып кеткен. Абай “Менің сөзімді біреу ұғар, біреу 

ұқпас”,-дей келе, осыны ұғатын ұрпаққа тіл ұстартып, өнер шашып кеткен ақын.  

Қорытынды.Ақынның мәңгі өшпес мұраларының өміршеңдігін мына пікірмен түйін жасағымыз келеді. 

“Абайдың шығармалары мен көркем образдары онда суреттелген дәуірмен бірге өшіп қалған жоқ. Олардың әсер 

етушілік қуаты – өз тұсындағы халық өмірін Абайдың мейлінше кемелденген көркем формада бейнелеуінде” 

[10.,18]. Әр заманның өзіндік саясаты болар, қандай жағдайда да ұлтымызды парасат биігінде қалуға, адалдыққа, 

абзал кісілікке шақырған. 

Ғибратты туындылары арқылы келер ұрпаққа өнегелі ой, ғибратты үлгі, өмір ережесін, тәрбие тағылымын 

ұсынған. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕТАРАЗМЕТКИ И ПРИНЦИПЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ ТЕКСТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

При изучении казахского языка необходимо уделять большое внимание области корпусной лингвистики и 

изучать ее теоретические и практические аспекты мирового уровня. В специальных изданиях научных журналов 

также публикуются статьи по общим и конкретным вопросам, касающимся создания и работы текстовых корпусов 

по всему миру. Однако известно, для казахского языкознания требуется специальное изучение многих вопросов 

связанных с корпусной лингвистикой. Он включает в себя: определение корпусной лингвистики и ее основных 

понятий, место корпусной лингвистики в структуре языкознании, методы и т.д. Теоретические и практические 

аспекты вышеупомянутой корпусной лингвистики также должны быть приняты во внимание при создании базы 

данных текстов на казахском языке на основе компьютерного корпуса. Если корпусная лингвистика формируется 

как особый раздел казахского языкознания, она позволит многим специалистам по казахскому языку использовать 

крупномасштабные экспериментальные материалы, находить необходимые языковые данные и вносить 

соответствующие изменения. Все это способствует новому взгляду на эмпирические подходы к достоверности 

исследований казахского языка и внедрению наиболее важных языковых материалов в области науки.  

Ключевые слова: корпус, национальный корпус казахского языка, лингвистические разметки, мета разметка, 

морфологическая разметка  
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THE TECHNOLOGY OF SEMI-AUTOMATIC META-MARKUP PROGRAM AND THE PRINCIPLES OF 

AUTOMATING THE MORPHOLOGICAL MARKUP OF THE KAZAKH LANGUAGE NATIONAL CORPUS 

TEXTS 
 

Abstract 

When studying the Kazakh language, it is necessary to pay great attention to the field of corpus linguistics and study its 

theoretical and practical aspects of the world level. Special editions of scientific journals also publish articles on General and 

specific issues related to the creation and operation of text corpora around the world. However, it is known that Kazakh 

linguistics requires special study of many issues related to corpus linguistics. It includes: the definition of corpus linguistics 

and its main concepts, the place of corpus linguistics in the structure of linguistics, methods, etc. Theoretical and practical 

aspects of the above-mentioned corpus linguistics should also be taken into account when creating a database of texts in the 

Kazakh language based on a computer corpus. If corpus linguistics is formed as a special section of Kazakh linguistics, it will 

allow many specialists in the Kazakh language to use large-scale experimental materials, find the necessary language data and 

make appropriate changes. All this contributes to a new look at the empirical approaches to the reliability of research in the 

Kazakh language and the introduction of the most important language materials in the field of science. 

Keywords: corpus, national corpus of the Kazakh language, linguistic markings, meta-marking, the morphological 

marking 
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ҚАЗАҚ  ТІЛІ  ҰЛТТЫҚ  КОРПУСЫ  МӘТІНДЕРІНІҢ  ЖАРТЫЛАЙ  АВТОМАТТЫ  МЕТАБЕЛГІЛЕНІМ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ  МЕН  МОРФОЛОГИЯЛЫҚ  БЕЛГІЛЕНІМ  ПРИНЦИПТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Қазақ тілін оқу барысында корпустық лингвистика саласына көп көңіл бөліп, оның әлемдік деңгейдегі 

теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу қажет. Ғылыми журналдардың арнайы басылымдарында сондай-

ақ бүкіл әлем бойынша мәтін корпустарын құруға және олардың жұмысына қатысты жалпы және нақты мәселелер 

бойынша мақалалар жарияланады. Алайда, қазақ тіл білімі үшін корпустық лингвистикамен байланысты көптеген 

мәселелерді арнайы зерттеу қажет. Ол: корпустық лингвистиканы және оның негізгі ұғымдарын анықтауды, тіл 

білімі құрылымындағы корпустық лингвистиканың орнын, әдістер мен тәсілдерді және т. б. қамтиды. Жоғарыда 

аталған корпустық лингвистиканың теориялық және практикалық аспектілері компьютерлік корпус негізінде қазақ 

тіліндегі мәтіндердің деректер базасын жасау кезінде назарға алынуы тиіс. Егер корпустық лингвистика қазақ тіл 

білімінің ерекше бөлімі ретінде қалыптасса, ол қазақ тілін пайдаланушы әрі қазақ тілінде зерттеулермен 

айналысатын көптеген мамандарға үлкен көлемді тәжірибелік материалдарды пайдалануға, қажетті тілдік деректерді 

табуға және тиісті өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Осының барлығы қазақ тілін зерттеудің шынайылығына 

эмпирикалық көзқарасқа және ғылым саласындағы ең маңызды тілдік материалдарды енгізуге ықпал етеді.  

Түйін сөздер: корпус, қазақ тілінің ұлттық корпусы, лингвистикалық белгіленімдер, мета белгіленім, 

морфологиялық белгіленім 

 

 

Введение. Корпуса делятся на различные подкорпусы в зависимости от их функции. Создание аннотированных 

корпусов, особенно лингвистических разметок для лингвистических исследований, очень важно и полезно. В 

зависимости от того, поставлена эта разметка или нет, корпуса делятся на аннотированные и не аннотированные. 

Даже если разметки корпуса важны для лингвистических исследований, прежде всего, необходимо отсортировать 

тексты в приложении и предоставить точную информацию о них. 

Типы разметок, которые прикреплены к корпусу, можно разделить на две категории: лингвистические и 

внешние. Вне лингвистические разметки включает в себя: 

1) разметка, которая описывает функции форматирования текста (темы, абзацы, пробелы и т. д.); 

2) разметка, которая описывает автора и текст. 
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При этом информация об авторе может быть это не только его имя, но и его возраст, пол, годы его жизни и т. д. 

Текстовая информация, как правило, отличается от темы, на каком языке она написана, год, место издания, название 

и т. д. Наличие такой информации в корпусе позволяет искать текстовую поисковую систему и, в то же время, 

создавать необходимый инструмент для идентификации соответствующего документа. Иногда это называется 

экстралингвистическими разметками, а также используется как метатекстовая разметка или метаразметка. Есть 

также те, кто определяет лингвистическую разметку как внешний тег, а метаразметку внутренним тегом. Они 

включают текст и информацию об авторе: автор, название, год, место происхождения, жанр текста, тему, стиль, 

размер и т. д. Их также делят на библиографические, типологические, тематические, социальные, формальные 

(тексты, главы, части, абзацы, предложения и т. д.) и технические (исполнители, источники, извлеченные из 

электронных версий, даты обработки, закодированное время и т. д.). 

Методика. У любого текста должен быть автор. Это: 

а) если у текста есть автор, будет указано его полное имя; б) В случае нескольких авторов даются имена 

коллективных авторов. Такие как коллективные монографии, статьи в соавторстве и т.д .; в) обобщенный автор, 

такие тексты (т. е. документы, письма, тексты), написанные не отдельным лицом, а коллективом, учреждением; г) 

некоторые авторы текста могут быть неизвестны. Такие случаи особенно встречаются в газетах и журналах. Авторов 

таких текстов иногда отмечают условными именами. В случае если у текста нет автора, или же если он неточный, то 

в метаразметке ячейка предназначенная для автора не заполняется.  

При разработке метаразметки нужно решить вопрос будут ли писать только фамилию автора, необходимо ли 

написать полное имя, отчество, фамилию или имя и отчество, чтобы записать его в метаразметке. Также необходимо 

дать ему фамилию до или после, это нужно для последовательности метаразметки. Например: А.Кегенбекова; 

Автор: Кегенбекова А.; Автор: Алтын Кегенбекова и т.д. 

Некоторые тексты не предоставляют информацию об авторе. Например, фольклорные сочинения 

распростроняются устно, а автора нет. В этом случае таблица, в которой представлена информация об авторе, может 

быть оставлена пустой или вы можете пометить ее как неизвестного автора. Иногда приходиться добавлять 

дополнительные пункты в отношении автора. Например, хотя сказки распростроняются устно, есть автор, который 

собирает все эти сказки. В этом случае вы можете ввести пункт под названием “состовитель” в метаразметку.  

Кроме того, информация, относящаяся к автору, может быть изменена в следующих случаях. Если данный 

текст в корпусе переведен. В переведенном тексте также необходимо предоставить информацию об имени 

переводчика, в том числе об оригинальном авторе. 

Еще одна проблема, связанная с автором текста, заключается в том, что при хронологии во многих газетах и 

журналах нет никаких авторов. В этом случае автор может иногда быть редактором газетного журнала, то есть имя 

редактора газеты и есть информация об авторе (пол, возраст). 

При записи информации об одном авторе в ячейки метаразметок возникают различные проблемы с разными 

стилями. А в некоторых текстах необходимо найти автора или решить вопрос с переводчиком и состовителем. 

Некоторые переводческие тексты могут включать как автора, так и переводчика. 

Другой тип метаразметки, связанных с автором – это возраст автора. В некоторых корпусах указывается 

возраст автора при написании произведения (Британский, Чешский), в некоторых корпусах приводятся точные 

сведения о дате рождения автора или указываются приблизительно (Национальный корпус русского языка). То есть 

точные сведения о дате рождения автора приводятся цифрами. А в случае, когда трудно определить возраст автора, 

делается разметка о том, что “неизвестно”. При наличии коллективных, обобщенных, неизвестных авторов возраст 

не присваивается или при наличии коллективных авторов можно поставить разметку “разное”. 

Обсуждение. Иногда авторы отдельных характерных текстов, таких как дневник, личные письма, ставят 

имена, не давая их фамилий, даются под условным названием, но с указанием пола и возраста. В показе возрастных 

особенностей автора можно записать число, месяц, год рождения без четкого указания его возраста. Например: 

14.06.1973. 

В метаразметках иногда дается информация, касающаяся пола авторов. Возможно, что автор является 

женщиной или является мужчиной или не может быть четко выраженным полом. Обычно пол автора указывается в 

том случае, если автор текста является одним, а в коллективных текстах не указывается пол автора. В случае 

неясности пола автора ставится разметка “неизвестно”. При наличии такой фамилии, как А.Омар, невозможно 

установить мужчину или женщину, при этом делается разметка о неизвестности либо ячейка остается пустой. При 

заполнении ячейки, относящейся “к полу”, возникает вопрос, какой из авторов текста, переводчика, редактора, 

составителя мы указываем пол. 

В программе метаразметки описываются готовые форматы, чтобы не попасть в трудность записи таких 

разметок. Разметчик выбирает один из них.  

Исследователь башкирского языка З.А. Сиразитдинов указал нацию автора и информанта [1, с. 32]. А в 

Национальном корпусе русского языка обозначение в отношении нации не выдается.  

Название текста, внесенного в корпус, также является одним из основных метаразметок. У текста, введенный в 

корпус, может быть не все заголовки. Если в тексте дано название тем, они закладываются в систему метаразметок, а 

названия текстов, под которыми не даны заголовки, не указываются. Это, как правило, короткие тексты в газетах и 

журналах, передаваемые внутри одной рубрики, следовательно, все тексты, помещенные в корпус, описывают 

использование естественного языка, даже если заголовок отсутствует, но в системе метаразметок не указывается или 
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ставится отметка “нет” при наличии только простой хроники, не имеющей названия статьи. При наличии на 

телевидении, радио (устного или письменного) текста, записывается название телепрограммы. Проблема, в которой 

название текста может раскрыть начало, возникает и в отношении текстов книг, сборников. В книге, сборнике дается 

ли название текста, или название книги, сборника присваивается как название текста? При проставлении 

метаразметок в качестве наименования текста изымаются подтексты внутри книги, сборника. А на оборотной 

стороне книги, сборника дается название в ячейке метаразметки источник. Это общая позиция для всех текстов 

различных стилей. Если текст получен из темы, полученной из учебника, то название заголовка записывается. А 

название учебника указывается в источнике. При наличии научных текстов в виде статьи, название статьи 

записывается. 

Одна из метаразметок о тексте – время написания текста. Как правило, такие разметки извлекаются из 

сведений, оставленных автором в конце текста при написании произведения. Чаще всего время написания текста 

определяется библиографическими, биографическими исследованиями. 

Дата (время записи): 21.01.2016 года 

При отсутствии точной информации о времени подписки, ее срок будет составлять около 5-10 лет.  

Срок (время написания): приблизительно 1998-2000 годы. 

Иногда при отсутствии точных сведений о времени подписки текстов снимается срок постановки в корпус. 

Срок записи текста в корпус, в некоторых случаях, в ряду метаболизмов, передается в специальной отдельной 

ячейке. Время ввода в корпус совпадает со временем изготовления корпуса. В связи с тем, что Национальный корпус 

казахского языка формируется только в настоящее время, записываются последние годы. Например: 29.12.2016. 

Кроме времени написания текста, относящегося к сроку, можно также указать время публикации в специальной 

ячейке метаразметок. В корпусе русского языка представлена специальная ячейка под названием “Дата публикации”. 

Некоторые тексты (сочинение, монография, учебник и т. д.) если в записанное время они будут опубликованы, то 

некоторые будут обработаны и перепечатаны. Здесь указывается время, когда книга вышла в свет, то есть 

переиздана. 

Дата (время написания): 1963 год 

Дата публикации: 1991 год 

Одна из метаразметок – информация о количестве словосочетаний в каждом из текстов, внесенных в корпус. 

Хотя соотношение стилей при вводе текста в корпус в основном сбалансировалось, размеры текстов относительно 

некоторых жанров различны. Например объявления, поздравления, новости и т. д. очень короткое, количество слов в 

них также может состоять из десятков слов. Поэтому число словосочетаний в текстах, введенных в корпус, достигает 

десятков тысяч словосочетаний. Количество словосочетаний очень великое – объемные труды, чаще всего такие как 

романы или монографии, введенные в корпус в целом. Но иногда не все такие произведения и монографии могут 

быть получены, а только определенные разделы. Количество словосочетаний в текстах указывается в присвоенной 

им системе метаразметок. При открытии каждого текста, находящегося в отдельном файле, в нижней части экрана 

компьютера появляется цифра в тексте, которое необходимо ввести в метаразметку. Число словосочетаний 

определяется при вводе текста посредством специальных компьютерных программ. В некоторых корпусах также 

представлена информация о количестве предложений в текстах. 

В корпусах вместо словосочетания встречается применение термина словоформа. 

Теперь одним из видов метаразметок является область применения текста, которая является самой общей 

типологической характеристикой текста. Так, в Национальном корпусе русского языка представлено 8 

функциональных сфер применения. Это: учебно-научные, производственно-технические, официально-деловые, 

публицистические, рекламные, религиозные, литературные, бытовые. 

Разделение текстов на определенные тематические группы также относится к одной из метатекстовых 

разметок. Например, общественные науки, физика, биология, путешествия, спорт, природа, искусство, политика и т. 

д. Однако такое деление на тематические группы иногда обусловлено. Так как некоторые тексты рассматриваются в 

рамках нескольких тем, в отношении нескольких областей. Поэтому, когда определенный текст относится к 

тематической группе, они разделяются не только на одну сферу, но и на несколько областей. В мировых корпусах 

(корпус Браун, Национальный корпус русского языка и др.) в художественной литературе зачастую не показываются 

тематические группы.  

Таким образом, типы метаразметок пополняются такими ячейками, как тип текста (здесь указывается 

отношение текста к определенному жанру); возраст аудитории (знание, кому адресован текст определяет содержание 

текста и используемые в нем языковые средства); специфика текста (в которой речь идет о степени знаний 

аудитории); количество (объем среды, использующей тексты); источник (это источники, в которых получен текст); 

стиль текста; хронотоп (поскольку выделение некоторых текстов по тематическим группам затруднено, в некоторых 

корпусах необходимо было указать время и место написания текста, то есть указывается место написания текста и 

отношение к определенному периоду) и т.д. 

Еще одна представляемая в описании текста информация о том, какими шрифтами она написана. В связи с тем, 

что тексты на казахском языке написаны алфавитом, который основал А.Байтурсынов, латинскими, кириллическими 

буквами, необходимо указывать график полученных текстов.  

Корпуса по внутреннему стилю, по форме и т. д. по критериям можно разделить на небольшие корпуса. Таким 

образом, дается информация о том, к какому корпусу относится в основном текст, полученный в ячейке 
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метаразметки. Такие небольшие корпуса называются термином “подкорпус” на русском языке. На казахском языке 

можно показать как субкорпус. Это: субкорпус газетных текстов, устный субкорпус, мультимедийный субкорпус, 

субкорпус художественных текстов, субкорпус поэтических текстов, субкорпус официальных текстов и др. В 

русском языке комплект этих небольших корпусов называется “основной корпус”. А весь набор этих субкорпусов 

называют “Национальным корпусом”. 

В Национальном корпусе русского языка имя разметчика также представлена в ячейке (разметчик). В создании 

Национального корпуса казахского языка можно также проинформировать о обозначенном человеке.  

Морфология – наука, изучающая строение слов. Для морфологии не важно выражение лексического значения 

частиц слова, так как оно рассматривает все языковые единицы по формальной структуре. С точки зрения 

межличностного смысла содержание приобретает только форму грамматических значений. Например, предметные, 

критические, количественные значения слов также относятся к грамматическому значению. Ученый-корреспондент 

С. Исаев назвал эти значения общим грамматическим значением [2, с. 159]. При постановке морфологической 

разметки важно точно определить классы слов, сгруппированные через эти общие грамматические значения. Потому 

что полный морфологический образ слов непосредственно относится к общим грамматическим значениям слов, то 

есть к существительным. Если котировка по отношению к сторонам слов будет неправильно поставлена, то будет 

неправильно сформулирована формулировка следующих грамматических форм. 

Морфологическая разметка в русском языке осуществляется в три этапа: анализ-анализ (парсинг); сортировка; 

снятие омонимии [3, c. 111]. Метод лингвистической (морфологической) разметки, создаваемый на первом этапе, 

осуществляется по программе МУЅТЕМ. Эта программа основана на сведениях А.А. Зализняка в “Грамматическом 

словаре русского языка”, и здесь возможные варианты морфологических признаков каждого словаря записываются в 

скобках [4, c. 69]. 

Для автоматизации процесса разграничения (разделения) морфемной структуры казахских слов и словоформ 

необходимо учитывать их словообразовательные, словоизменяющие или же формообразующие функции. 

Выяснение двуфункциональности аффиксов позволит отличить их как самостоятельное слово и позволит включить 

их в базу основ слов (лексем) или, в другом случае, как грамматические формы слов – в базу порождаемых 

словоформ [5], [6], [7], [8], [9]. Далее, отделив последовательность словоизменительных аффиксов от словоформы, 

можно включить их в базу (список) размеченных словоизменительных окончаний. 

Как известно, в аглютинативных языках присоединение к основе слов последовательности 

словоизменительных аффиксов имеет четкую форму. Это означает, что они могут быть присоединены не только к 

одной основе, а ко всем подобным основам слов, относящихся к одной части речи, образующей систему 

словоизменений с одинаковой структурой. Можно сказать, что такая система словоизменений функционирует для 

всех тюркских языков. Особенно заметно это проявляется для часто употребляемых слов, относящихся к 

существительным и глаголам. Поэтому словарь словоформ, составленный на основе словоизмененных аффиксов, в 

основном, состоит из словоформ, относящихся к указанным частям речи.  

Результаты. По вышеперечисленным видам метаразметки к текстам, вводимым в корпус, разметчики вводят 

метаразетку через эту полуавтоматическую программу установки метаразметок. Для этого сначала сохраним каждое 

произведение в электронных текстах в отдельный файл и собираем их в отдельную папку по автору, то есть храним 

файлы Word в одну папку, а XML-файлы в отдельную папку. Автор текста, дата написания, источник получения, 

стиль и т. д. Данные по 23 параметрам заполняются в программу метаразметок. Затем загрузим электронный текст с 

инструкцией “Загрузить DOCX file” и сохраним метаразметку с помощью руководства “Сохранить XML file”.  

Таким образом, принцип автоматизации морфологической разметки Национального корпуса казахского языка 

осуществляется в следующем порядке: 

1-блок. В корпусную базу в качестве самостоятельной базы вводится словарь основ казахских слов в 

алфавитном порядке с заранее размеченной по составу (односложное, двухсложное или многосложное) и по частям 

речи.  

Данная словарная база основывается на материалах 15-ти томного и сокращенного 1-томного толкового 

словаря казахского литературного языка, который охватывает 106 тыс. реестровых слов (лексем) с разметкой по 

частям речи. Этот отдельно взятый список из 106 тыс. реестровых слов был размечен нами еще и по составу (в 

перспективе намечается включить туда еще и семантическую разметку). Для примера рассмотрим отрывок таких 

данных в виде Таблицы 1: 

 

Таблица 1 

Реестровое 

слово 

Части речи  По составу По способу 

образования 

По методу образования 

аба зт./сущ. простое Основное  

абай-қоқай зт./сущ. сложное производное Аналитический 

абайтану зт./сущ. сложное производное Аналитический 

абайтанушы зт./сущ. сложное производное Аналитический 

абайшылдық зт./сущ. простое производное Синтетический 

абайым зт./сущ. простое Основное Лексика-семантический 
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2-блок. В корпусную базу в качестве самостоятельной базы вводится: список всевозможных словоизменяющих 

аффиксов, составленных для каждой части речи казахского языка в отдельности. При этом структура (или 

последовательность) словоизменяющих аффиксов в базе является заранее размеченной на грамматическом уровне. 

Для примера рассмотрим отрывок таких данных “Аффиксы образования словоформ от корневых и производных 

основ существительных с конечным мягким слогом” как показано в Таблице 2. 

Таблица состоит из 4-х столбцов. Во 2-ом столбце даны словоизменяющие аффиксы без разделения структуры, 

в 3-ем через знак “+” даются структуры, а в 4-ом столбце – к каждой части словоизменяющих аффиксов приписаны 

условные обозначения разметок в сокращенном варианте, т.е. показаны грамматические разметки структуры 

словоизменяющих аффиксов через сокращения.  

Необходимо отметить, что такие списки словоизменяющих аффиксов в виде таблицы составлены для основ 

слов с различными конечными буквами и для всех частей речи казахского языка в отдельности. 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Словоизм. аффиксы для основ слов 

с конечными гласными 

(кроме у, и) 

Структура словоизменяющих 

аффиксов 

Разметка состава 

словоизменяющих аффиксов 

Примеры основ слов с конечным мягким слогом (кроме у, и): Әке, келі, мәсі, ... 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

-- 

10 

11 

--- 

15 

16 

17 

--- 

Дей 

сіз 

сіздің 

сізге 

--------- 

сіздер 

сіздерде 

------------- 

сіздерден 

сіздермен 

сіздерменен 

---------------- 

дей 

сіз 

сіз+дің 

сіз+ге 

---------- 

сіз+дер 

сіз+дер+де 

------------------ 

сіз+дер+ден 

сіз+дер+мен 

сіз+дер+менен 

------------------------ 

дей/СФ 

сіз/ЖФ 

сіз/ЖФ+дің/ІС 

сіз/ЖФ+ге/БС 

--------------------- 

сіз/ЖФ+дер/КЖ 

сіз/ЖФ+дер/КЖ+де/ЖС 

------------------------------------ 

сіз/ЖФ+дер/КЖ+ден/ШС 

сіз/ЖФ+дер/КЖ+мен/КС 

сіз/ЖФ+дер/КЖ+менен/КС 

----------------------------------- 

 

3-блок. На основе сказанного в предыдущих 2-х блоках можно проследить образование всевозможных 

словоформ, которые также будут размеченными на морфологическом уровне, где будут указаны основа слов с 

указанием на часть речи, состав основы, а также морфологически размеченные словозменительные аффиксы.  

Например, если за основу взять слово-существительное “әке”, то данное слово в первоначальном поиске по 

списку (по базе) реестровых основ слов, начинающихся с начальных двух букв “әк”, то мы найдем это слово с 

разметкой о принадлежности к “зт.”, т.е. к существительному, и после этого согласно специальной компьютерной 

программе мы сможем образовывать всевозможные словоформы: әкедей, әкесіз, әкесіздің, әкесізге и т.д., которые по 

4 столбцу таблицы 2 будут размечены на грамматическом уровне, т.е. к словоизменительным аффиксам будут 

приписаны соответствуещие условные обозначения в сокращенном варианте. 

Обсуждение. Специалисты в этой области рассматривали корпусную лингвистику как одну из 

лингвистических областей, которые изучают ситуацию создания и использования языковых корпусов. Некоторые 

ученые считают эту тему узкой и объясняют ее только в области компьютерной лингвистики: “Корпусная 

лингвистика – раздел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и 

использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных технологий” [10, c. 

7]. А понятие компьютерной лингвистики, как правило, можно интерпретировать как широкий спектр использова-

ния компьютерных инструментов. Здесь мы называем «компьютерные инструменты» компьютерными программам 

и, обработкой языковых данных и правильной организацией компьютерных технологий и т. д. [11, c. 13-38]. 

А корпусная лингвистика использует компьютер только как “инструмент”. Вот почему корпусная лингвистика 

не может обойтись без компьютерных технологии. Однако, учитывая, что компьютер играет роль во всех формах 

современного образования, их всех нельзя отнести к компьютерной лингвистике. 

Тексты представляют собой не только коллекцию электронных версий текстов на разных языках, но и 

современный языковой инструмент, основанный на компьютерной программе, которая автоматически анализирует 

тексты на языковые уровни. Поэтому необходимо создавать программы, которые делают такие автоматические 

анализы на корпусах. Учитывая тот факт, что компьютер способен работать с формальными моделями, необходимо 

ввести лингвистическое руководство по компьютерной программе. Поэтому лингвистическое развитие каждого 

уровня языка, позволяющее компьютеру автоматически проводить языковой анализ, является важной проблемой, 

стоящей перед лингвистами, которые готовят лингвистические продукты в прикладном направлении. 

В казахском языкознании стоит вопрос создания национальных корпусов с ранних этапов XXI века. Отдел 

прикладной лингвистики института Языкознания имени А.Байтурсынова принимает активное участие в создании 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

282 

национальных корпусов в соответствии с требованиями информационных технологий. По инициативе профессора 

А.К. Жубанова методы и технологии корпуса были исследованы и изучены, под авторством А.Жубанова и 

А.Жанабековой был написан учебник “Корпусная лингвистика” [12, c. 5]. Практически с 2009 года были 

разработаны программы по внедрению лингвистических разметок и накоплен значительный опыт. В то же время 

впервые были выполнены анализы уровня морфологии. Эта автоматическая программа называется 

морфологическим анализатором. Программу создали программист института Языкознания имени А. Байтурсынова 

Д. Токмырзаев и бывший научный сотрудник института информатики К. Койбагаров. При поддержке Д. 

Токмырзаева и К. Койбагарова реализуются лингвистические и экстралингвистические замыслы, а также идеи 

математика и лингвиста, специалиста по прикладной лингвистике, профессора А. Жубанова и специалиста по 

прикладной лингвистике и грамматике, доктора филологических наук А.Жанабековой. Хорошо известно, что 

разработка лингвистических определений требует знаний в области лингвистики. Профессор А. Жунисбек 

занимается не только теоретическими проблемами фонетики, но и программными областями прикладной 

лингвистики - учебниками, методологией, синтезом и анализом речи. В то же время фонетические разметки корпуса 

основаны на трехступенчатом руководстве А. Жунисбека [13, c. 80], [14, c. 53-58]. В заключении, специалисты 

компьютерной лингвистики говорят, что фонд компьютерных языков – это способность ученого по-новому 

взглянуть на свой новый предмет. Чем больше лингвистическая основа, чем глубже языковая структура, тем глубже 

концепция исследуемого объекта и области человеческих знаний. Аналогичным образом значительно возрастут 

способности исследователя, появятся творческие источники энергии, и эти новые возможности, безусловно, будут 

использованы для улучшения системного характера казахского языка и его тщательного понимания. 

Метатекстовая разметка – важная информация, которая должна быть включена в любом случае, и 

лингвистические разметки будут сделаны до введении текстов из разных стилей. Известно, что исследования будут 

проводиться по конкретной системе. Поскольку язык является очень обширной и большой системой средств 

общения, изучение языка может основываться на художественных или печатных или исторических памятниках, а 

также на конкретном жанре, стиле или конкретной теме, классифицируются как спирали.  

Передача текстов с систематической структурой, включенных в память корпуса, возможена только при 

внедрении теоретических и практических методов метаразметки. Поэтому проблема метаразметки должна быть 

правильной, независимо от типа корпуса. 

Метаразметки – в исследовательской работе. незаменимый источник для сбора материалов связанных с 

определением периода, стиля, автора, темы и т.д. Метаразметки дают возможность исследователю быстро найти 

информацию по стилю, периоду, автору и т.д. И это достижение, безусловно, является единственной силой для 

развития научно-исследовательского потенциала современной развитой страны. 

Проблема метаразметок текстов корпуса изучается в отделе прикладной лингвистики института Языкознания 

им. А.Байтурсынова по грантовому проекту на 2015-2017 годы и по сей день. Также в 2016 году институт разработал 

метаразметку для целевого проекта под руководством А.Фазылжановой “Разработка и создание национального 

корпуса Казахского языка”. Специальное руководство было выпущено для метаразметчиков и каждый стиль основан 

на следующих пунктах, полях, в ячейках для типов вложения корпуса. Ячейка состоит из 23 пунктов. Во время 

работы по внедрению корпуса на основе латинского алфавита данная программа разработки метаразметки была 

продолжена. Таким образом, была создана полуавтоматическая программа ввода метаразметки.  

Рассмотрим принцип морфологической разметки любой словоформы (или слова) очередного предложения из 

текстового корпуса казахского языка, согласно описаниям, представленным в предыдущих 3-х блоках. 

Во-первых, допуская, что очередное слово предложения может быть не словоформой, а реестровым словом 

казахского языка, для ее разметки необходимо искать такое слово по ее начальным двум буквам в словарной базе 

основ казахских слов, где слова расположены строго по алфавиту, а также размечены по частям речи и по составу 

(односложное, двухсложное или многосложное). В случае совпадения проверяемое слово из предложения 

заменяется на размеченное слово из базы “Словаря основ казахского языка”. 

Во-вторых, если в процессе поиска проверяемое слово из предложения не совпало ни с одним словом в 

размеченной базе “Словаря основ казахского языка”, то необходимо будет:  

1) определить количество букв в данной словоформе;  

2) по данному слову, в цикле образовывать словоформы по базе реестровых основ слов, с совпадением 

начальных двух букв и выбирать из порожденных словоформ те, которые совпадают также по “длине”, т.е. по 

количеству букв в словоформе. Допуская при этом, что это слово относится к существительному и воспользоваться 

базой “Слоизменительных аффиксов для существительных” для всех списков, учитывающих всевозможные 

варианты фонетических правил на стыке конечной буквы основ слов и словоизменительных аффиксов.  

Данный процесс можно повторить, если допустить, что словоформа относится и к другим частям речи, 

воспользовшись базой (списком) словоизменительных аффиксов соответственно к части речи и конечной букве 

основ слов. 

В-третьих, каждая вновь порожденная словоформа должна сравниваться с очередной проверяемой 

словоформой из предложения и в случае их совпадения порожденную словоформу можно считать грамматической 

размеченной, т.к. к основе слов уже будет приписана принадлежность ее к определенной части речи, а 

присоединенному к основе словоизменительному аффиксу также будет приписана грамматическая разметка, 

согласно его структуре и составу.  
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В-четвертых, для полуавтоматической разметки омономичных слов мы вносим такое предложение:  

1) При сравнений очередного слова из предложения со словами из “Словаря основ казахского языка” (без учета 

разметки по частям речи) после первого совпадения сравниваемых единиц необходимо будет зафиксировать этот 

случай и повторить данный процесс сравнения до тех пор, пока не получим отрицательного ответа, т.е. “больше нет 

совпадений”. Это объясняется тем, что омонимичные слова могут повторяться несколько раз, причем, они могут 

принадлежать к разным частям речи или даже к одной и той же части речи, но в разных значениях. Например, 

омонимичные казахские слова: қара (смотри-глагол), қара (черное-прил.-ное), қара (“силует”-существ.) и т.д. 

Подобных омонимичных слов в казахском языке может быть в достаточной степени много [15, c. 113];  

2) При сравнении очередной словоформы из предложения с вновь порожденными словоформами нет 

необходимости останавливаться при первом же совпадении из данных базы, например, со “Слоизменительными 

аффиксами для существительных” [16, c. 199], а необходимо зафиксировать данный случай и повторить данный 

процесс сравнения для баз со словоизменительными аффиксами, относящихся и к другим частям речи казахского 

языка до тех пор, пока не получим отрицательного ответа, т.е. “больше нет совпадений по другим частям речи”. 

Заключение. В настоящее время в отделе Прикладной лингвистики Института языкознания имени 

А.Байтурсынова с этими 23 параметрами работает корпус текстов. Таким образом, необходимость введения 

метаразметок в создании корпуса не вызывает сомнений. Они позволяют пользователю корпуса, особенно 

лингвистам-исследователям и исследователям других областей науки быстро и легко найти любую необходимую 

информацию. Все вышесказанное вносится нами, конечно, только как предложение или просто идея, но, как нам 

кажется, вполне осуществимая.  

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время мы, в основном, рукодствуемся методами 

автоматизации мофологической разметки текстов на русском, украинском и некоторых тюркских языков [17], [18], 

[19] Использование данного принципа для автоматической разметки (или полуавтоматической разметки) казахских 

текстов на практике показало не плохие результаты, хотя, конечно, некоторые моменты требуют совершенствования 

и практической доработки.  
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TURKIC WORD: VARIANTS AND MEANING 

 

Abstract 

The article deals with variant words in the Turkic languages. From the historical point of view the significance of 

synharmonic variants and parallels is in the following: the phenomenon plays a special role in a methodological aspect in 

order to restore ancient roots and phonemes in their previous forms. We vividly observe the fact when we compare words 

pronounced via forelingual vowels with words pronounced via backlingual vowels. Comparing words pronounced through 

forelingual vowels with words pronounced through backlingual vowels we have made the following conclusions. In the result 

of language development during a long period of time backlingual and midlingual vowels and consonants moved to the front 

part of a tongue. Indisputably this is the influence of natural conditions, the change of physical qualities of a man (height fall, 

constitution decrease, etc.) 

We have analysed hard variants of words having become softened in the Kazakh literary language or its dialects may 

present much more materials in this respect. Historical written memorials that reached our time prove the absence of soft 

pronounced sounds and the usage of their hard variants. Having researched and analysed carefully the words pronounced with 

soft vowels in Turkic (including Kazakh) languages we can restore almost all of them in their hard forms as in ancient Turkic 

because hard variants pronounced softly at present can be observed in one or other Turkic languages, their dialects, set 

expressions, onomastics, toponimics, historical writings, etc. This article analyzes controversial issues in the study of variant 

words in the Turkic languages 

Keywords: turkic languages, synharmonism, historic compliance, variants, vowels, consonants 
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ТҮРКІ СӨЗІ: ВАРИАНТЫ ЖӘНЕ МАҒЫНАСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада түркі тілдеріндегі вариантты сөздер қарастырылады. Тіл тарихы тұрғысынан методологиялық 

аспектіде вариантты сөздерді талдау көне түбірлер мен формаларды қалпына келтіруде маңызды орын алады. Бір 

мағына беретін, түрлі нұсқада бірде тіл алды, бірде тіл арты дауыстыларымен айтылатын сөз вариантарын зерттеуде 

осы құбылыс байқалады. Тілдің дамуы барысында тіл алды, тіл ортасы дауыстылары, дауыссыздары тіл алдына 

қарай жылжыған. Табиғат жағдайларының, адамның физикалық белгілерінің өзгеруі де осы құбылыстың пайда 

болуына әсер еткен. Қазақ әдеби тілінде, диалектілерінде жуан дыбысталатын сөз варианттары бар. Сонымен қатар, 

туыстас түркі тілдері мен олардың жергілікті тіл ерекшеліктерінде де жуан түбірлерді кездестіруге болады. Көне 

жазба ескерткіштер тілінде ерте кезеңдерде де жарыспалы қолданылатын сөздердің жуан, тіл арты дауыстылары 

болған, жіңішке дауыстылар қолданылмаған. Мақалада осы мәселе жан-жақты талданады.  

Түйін сөздер: түркі сөзі, тіл тарихы, тарихи өзгеріс, сөз варианты, дауысты, дауыссыз 
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ТЮРКСКОЕ СЛОВО: ВАРИАНТЫ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вариантные слова в тюркских языках. С точки зрения истории языка значение 

вариантных слов и параллелей заключается в следующем: данное явление играет весьма особую роль в 

методологическом аспекте по делу восстановления в прежней форме древних корней и фонем. Мы это ясно 

наблюдаем, когда сравниваем между собой слова, произносимые через переднеязычные гласные, со словами, 

произносимыми через заднеязычные гласные. 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. Твердые варианты 
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смягченных слов мы 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 тюркских языках или их диалектах, в устойчивых словосочетаниях, в ономастике и 

топонимике, в исторических памятниках и т.д. В данной статье анализируется спорные вопросы в изучении 

вариантных слов в тюркских языках 

Ключевые слова: тюрксое слово, история языка, исторические соответствие, варианты, гласные, согласные 

 

Introduction.Tunguzo-manjurian, mongolian, turkic, (in a broad sense – languages of the ural-altaic family) languages 

had experienced polysynthetic or amorphous state before they became agglutinative. In its earliest form the language 

underwent destruction because of unknown reasons but later it was restored having saved generic semantics of a word, there 

appeared a law of synharmonism. Among Altaic languages the synharmonism is well-preserved in Turkic languages.  

Phonetic, phonomorphologic structure of words is different in various languages. The only characteristic feature for 

Turkic languages – harmony of vowels.  

According to the definition given by a well-known phonologist A. Zhunisbekov synharmonism as a fundamental 

structural typological phenomenon joins sounds into one whole unit. It differentiates words in the stream of speech, at the 

same time it serves as a word-formation element [7, 68-78]. In a case of synharmonism a special role is given to vowels as 

they together with a consonant form a syllable, define their common nature. 

As a result of the latest achievements in linguistics synharmonism is considered to be not only as the harmony of vowels 

but also as a united phonetic complexity of a vowel and a consonant in the structure of a word. 

In modern Turkic languages synharmonism is manifested in two kinds: backlingual vowels are in harmony with 

backlingual vowels, forelingual vowels are in harmony with forelingual vowels. This is called palatel harmony. But there are 

cases when labial vowels of the root syllable govern non-labial vowels in the following syllables making them similar to itself. 

This case is called labial harmony. 

Materials and methods. In the process of research various methods are used: descriptive including the study of the 

factual material, generalization, interpretation, comparative historical analysis (research of Turkic languages, dialects and 

ancient turkic writings).  

Such a composite approach allowed us to carry out a systematic study of synharmonic variants and parallels in the 

Kazakh language. 

Results. In Turkic languages among them in a lexical structure of Kazakh there are fairly good number of words that do 

not observe the basic law of synharmonism even with the presence of a common adequate lexical meaning of a root. They are 

pronounced as different vowels: either forelingual, backlingual or open and narrow. Besides they form various kinds of 

equivalents. For example, а-ï dаrïldа~ dïрïлда (cry, shout), bajilda-bijilda (cry sharply, make noise); а-е kauak ~ keuек 

(empty, vacant), badïrai ~ bedirei (distinguished abruptly), а- ä ajïm ~ ajim (wrinkles); о-ö doŋgala ~ döŋgele (round), tарbïi~ 

tарbïi (spred, open wide), balbïra ~ bïlbïra (to grow languid), аrsy~ ïrsy (to gape), baldïrla ~ bïldïrla (to talk abstrusely, 

undistinctly, to mumble), zharbi ~ zhïrbi (to sit bowing), dardai ~ dïrdai (enormous, very strong), dabïs ~ dïbïs (fame, glory), 

bazhrai ~ bezhrei (being is wide open, to gape), batti ~ bïtti (to look intently, to look insolently, with a call), mankïy~ mïnkïy 

(to look apathetically, to contemplate), tarsïl ~ tarsïl (knock); а ~ е: kauak ~ keuек (empty, hollow), аzhïray ~ ezhirey (to be 

surprised, to lose one's head, to stop ), alanda ~ elende (distracted, to worry); а ~ä : akïranda ~ äkirende (to threaten, to scold, 

to shout at); а ~ о: adïray~ оdïray (to goggle eyes), zhanka ~ zhonka (silks, shaving), balbïra ~ bolbïra (to become languid, to 

become inactive); а ~ u: darïlda ~ dïlrïlda (to thunder, knock, yell), dangïr ~ dÿngir (knock, hum); о ~ e kokay ~ kekey (to 

stick out, exude between other, to be distinguishet, stand out), odïray ~ еdirey (to look goggling); u ~ ÿ: zhuta ~ zhÿde (to lose 

riches, destruction, to feel a defect in anything), ungï ~ ÿngi (opening, where a pen, ax handle, is inserted); ï ~ ÿ: dïrïlda ~ 

dÿrilde (to thunder, knock), bïksï ~ bÿksi (to smoke, smoked, rot, smell). 

Root vowels of monosemantic parallel words are alternated between themselves not only in a literary language but also 

in local dialects. For example, ojar-ojir (insolent, rude), kajar ~ kajïr (strength, persistence, energy), arkalï ~ arkïlï (across, 

along), а ~ ï: ayla ~ ïyla (cunning, adroitness, exit, shrewdness, skill, possibility, shonzhar ~ shonzhïr (brought back), shatïl ~ 

shïtïl (to be complicit in improper businesses, tangled), dabïl ~ dïbïl (appeal, signal, rumor, rumour, drum), kazhar ~ kazhïr 

(force, persistence, energy), arkalï ~ arkïlï (through, on, in), aikïra ~ aikara (wide open, unbuttoned); а ~ е: asïlï - äsili 

(essence, creature, basis, root), kaudïra~ keudire (to publish a rustle, rustle), alzhuas ~ älzhuas (thin, tender, weak, sickly, 

emaciated), zhala ~ zhäla (false prosecution, slander), ), zhapïray ~ zhäpirey (to sit bowing), aran~ ären (hardly, barely), 

arman ~ ärmen (farther, there), aura ~ äure (fuss, troubles); a ~ e: kaksa ~ kekse (elderly), babaula~ bebeule (to yell, moan 

from pain), dangaradai ~ dengeredei (large, excessive, empty and high building, building ); о ~ u: koima ~ kyima ( storage), 

domala ~ dumala (to roll), shoynak ~ shuynak (lame), soltan ~ sultan (sultan), orpak ~ urpak (posterity), ozhdan ~ uzhdan 

(honour, conscience), оksas ~ uksas (alike, similar); ö ~ ÿ: kölÿk~ kÿlÿk (cart, draught animals, pack cattle, transport), shöbere 

~ shÿbere (great-grandchild, great-grandchild), könil ~ keyil (desire, attention, mood), noser ~ nuser (thundershower); о ~ ö : 

solpi ~ sölpi (ot to care a rush, indifferent, indifferent, typical), korekten ~ körekten (to feed, accept food); u ~ ÿ: ulpa ~ ÿlpe 
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(loose, fluffy), ubïrlï-shubïrlï ~ ÿbirli-shÿbirli (having many children family), uyma -zhyma~ ÿyme -zhÿme (unloaded, 

hammered together in a heap, in crowd), muzhï ~ mÿzhi (to nibble, nibble a bone), duyïm ~ duyim (numerous, on all size); u 

~ ï: bulak ~ bïlak (source, key), tumau ~ tïmau (rheum), tunuk ~ tunïk (transparent, clean), shulgau ~ shïlgau (footcloths), 

munda ~ mïnda (hiere); ï~i: shïl ~ shil (bearded partridge), tïyïmdï~tiyimdi (useful, comfortable, adjusted, necessary), tïyïstï ~ 

tiyisti (necessary, due, fixed), sïngan~ singen (sucked in, tried on, imbued), bïrtalai~ birtalai (considerable, handsome), 

mïsbakpau ~ misbakpau (not move); u ~ i: undeme ~ indeme (keep silence, don’t speak), shuberek ~ shiberek (rag, shred), 

tubut ~ tibut (uzz, goat's fuzz), tulik ~ tilik (cut), tulki ~ tilki (fox) и др [3, 12-46]. 

Equivalents of vowels formed by alteration free from the law of synharmonism are met in other Turkic languages by a 

comparative study of them. For example, in a Bashkirian language: a-ä asï ~ äse (bitter, sour), as ~ äs (quietly, slowly), akïrïn 

~ äkiren (few, little), in the Tatarish language: a-ä acï - äcе (sour), akrïn ~ äkren (quietly, slowly); in a comparative study of 

Turkic languages ï ~ ı ~ е ~ i yakut tïl ~ tuv dïl ~ kirg., nog., kum., uzb til ~ turkish, turkmen., azerb., gag. dil ~ tatar, bashk., 

tel~kaz til [ 5, 143-144]. 

Among words common for the Kazakh language and historical written memorials there are parallel phonetic variants 

meaning one and the same notion. For example, a-i a ~ ï: tač “out of, appearance”, tis – “appearance, exterior, external”; tamar 

– “blood vein” – tamïr “blood vein”, kanï ? (where) –kane? “which” (an interrogative pronoun); tadlïg – “tasty, sweet”, tätti – 

“sweet, tasty”  

Words “kop” (many), "karï " (old), "kyiaš" (sun) in modern Kazakh have the form köp, käri, kÿn. We see that the words 

pronounced historically as hard vowels nowadays are pronounced as soft. If we suppose that words “kop” , "karï" , "kyiaš" are 

relic of their turkic origin, we can guess that consonants k and its voiced variant g appeared later in the process of the 

historical evolution. 

At the same time vowel equivalents y~ ÿ, o~ ö, a~ ä given in above-mentioned examples present the result of ancient 

and up-to-date times. Words “kyias” and “kÿn” were used as middle-age language memorials, but words “karï” and “käri” are 

used in modern Kazakh. The word “kyiaš” is supplanted by its soft variant “kÿn”. A hard form of a word “äje” meaning 

“grandmother, mother, father’s mother” has the form “aja”. The latter is met in a proverb “Ai der aja jok” (There’s no senior 

to say “hey!”, no master to say “leave it”). In the poem “Khibatul Khakaik” there is a line “igit koja bolur” . The old “koja” in 

ancient turkic meant “an old person, man”. Taking into consideration the fact that our ancestors recognized elder people as 

heads of a community it comes out that any elderly person in a house is considered to be a master with full rights and full 

power. Possibly the word in the meaning “ruler of the country, lord” was used at that time in reference to the head of a 

religious commune arriving from arabian countries.  

In a proverb “Ai der aja jok, koi der koja jok” a word “koja” functions in the meaning “ata” (grandfather), a word “aja” 

in the meaning “äje” (grandmother). “Aja” has the same root of the word “ajïm” (wrinkles on the face). “Ajïm” remained in 

local dialects of a conversational speech, in a bookish language as “äjim”. Probably the word “aja” derived from 

grandmother’s wrinkled face. Words “aja” and “äje” are considered to be variants of one and the same word.  

In Kazakh the meaning of the word “lake” is conveyed as “köl”. Logical development of turkic languages gives the 

opportunity to restore the word as “kol”, but the word “kol” has a different meaning from “köl”, having the sense “hand”. That 

is why we are to analyse other words having indirect relation to a river or a lake in a somatic plane. “In the Azerbaijanian 

language gol-estuary, river merging”, – writes one of the famous linguistics G. Musabayev. In the ancient Bashkirian 

language “kol” was used in the meaning “river estuary”. In the Mongolian language the river is called gol. It is obvious that 

the names Karakol, Narïnkol, Bainkol the second components kol present the meaning “river”, “river bed” [4, 24-25]. It is 

possible that the words lake, river in their original form sounded as “kol”. In time the word differentiated its semantic 

meaning. G. Musabayev connects the meaning of the word with “kol” as “hand” (part of a man’s body). According to the 

rules of semantics a large river was deemed to be akin to a man’s body, small rivers falling into the main river seemed similar 

to a man’s hands joined with the body.  

Proof: in the Azerbaijanian, Bashkirian languages “gol”, in Kazakh “koltïk” is used in the meaning “one of river 

estuaries”. Such an expression of a linguist has its sense: in the ancient Turkic language kökus – “chest” , ögus – “river” [ 1].  

If to take into account the inconstancy of a consonant k, it becomes vivid that these words are formed according to the 

rule of likening. If so, the words “köl” (river) and “kol” (hand) were indisputably variants of one and the same word. As 

follows from the above a hard variant of a word was used parallelly with its soft variant, and then with the period of time the 

latter variant was gradually forced out of the use.  

The above-mentioned examples allow us to observe the fact that alternation of open, narrow, forelingual and backlingual 

vowels in the root of definite words free from the law of synharmonism is the historic phenomenon embracing all Turkic 

languages. But word variations are not always adequate. Among them we all encounter words having various semantic 

differences or words that had acquired some stylistic functional shades. For example:  

apat-opat. Apat - “disaster, spontaneous disaster, accident”; opat - “die”. The word “apart” expresses the notion about the 

future or present events, whereas the word “opat” expresses the notion about past, completed events.  

Tat-tot. Tat – “rust”; tot “oxide”, tan (tot basu – to be covered with rust)”. One of the words show the process of the 

action, another – the result of the action. 

Discussion. One of the well-known linguistics D. G. Kiekbayev considers vowel variants of words encountered in 

Turkic languages as rightful and calls them “synharmonic parallels”. He reminds us that for the first time this term was 

mentioned in 1951 by a researcher of the Hungarian language I. Balash [ 5, 147]. M.L. Cherkasskiy suggests to call 

monosemantic words as “synharmonic variants”: parallel roots slightly differing from each other in their meaning as 
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“synharmonic parallels” [ 2, 69-70]. M. Mollova gives the following proof of the discrepancy of the term between its content 

and meaning: “Spontaneous transition i.e. the equivalence of one of phoneme to the other is a phonetic phenomenon. 

Alternation of vowels in words without any phonological meaningful load is historic phenomenon. Owing to this the given 

term is unsuccessful, it cannot embrace the meaning of words in full [ 6,59]. On the one hand M. Mollova’s point of view is 

appropriate. It’s irrelevant to use the term “synharmonic” when we speak about words free from the law of synharmonism and 

variants formed on the basis of alteration of vowels in definite roots. But we use the term as it was accepted in linguistic 

works. 

There were many suppositions in connection with the origin of synharmonic variants and parallels, about their genetic 

roots and so on. But linguistics-turkologists did not come to certain generally recognized conclusions.  

The difficulty in solving this matter is in: sometimes historic alteration of sounds are at hand but the reasons of alteration 

are unknown. We state changes of sounds in speech but we cannot explain the change not by the influence of neighbouring 

sounds, not by the influence of stress, not by analogy of sounds, etc. Such alteration of sounds is called spontaneous. 

Quite a lot of scientists worked hard in order to find out the reasons of alternation of vowel sounds. G.I. Ramstadt, M. 

Ryasyanen, N. A. Baskakov, E.V. Sevortyan, D.G. Kiekbayev, A. M. Chsherbak put forward the supposition that alternation 

of vowels in the first syllable possibly depends on the influence of combinatory, positional distribution of surrounding 

consonants or as they consider it depends on the influence of vowels placed in subsequent syllables (affixes). A. Gaben, N.A. 

Baskakov, E.V. Sevortyan, N.G. Egorov, A.I. Yapharov explain the matter from another viewpoint; they say that vowels 

underwent changes due to various spontaneous alterations that’s why they turned into labial or unlabial, open or narrow, 

backlingual or forelingual vowels. N.A. Baskakov, E.V. Sevortyan, A.M. Chsherbak, G.I. Ubryatova express the idea that 

synharmonic variants in Turkic languages appeared possibly because of mixture of different dialects. M.L. Cherkasskiy gives 

the following opinion about synharmonic variants and parallels. Turkic languages had polysynthetic structure before they 

turned to be agglutinative in ancient altaic epoch. According to the polysynthetic structure separate words are joined into 

complexity which is submitted to the law of synharmonism. 

Conclusion.Vowels are harmonised not only by their hard, soft, labial features but also by open, narrow features. On 

account of vowels having carried no phonological load their pronunciation depended on consonants. Because of this 

qualitative alteration of vowel sounds have arisen. Therefore synharmonic variants and parallels produce the relic remained in 

the process of evolutionary development of Turkic language structure [2, 54].  
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ НЕОРЕАЛИСТІК (МАГИЯЛЫҚ)  

КӨРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕРДЕГІ АҒЫМДАР 

 

Аңдатпа 

Көркем сөз кестесімен өрілген әдеби шығармалардың бейнелілігі мен дәлдігін, ұлттық тілдің сұлу айшықтарын 

жан-жақты танытуда түрлі әдіс пен тәсілдерді қолдану тиімді болып отыр. Соңғы кездері әдебиеттану ғылымының 

әр саласы бойынша дәстүрлі зерттеулермен қатар әдебиетті жаңа әдіс-тәсілдер, технологиялар арқылы талдау да кең 

өріс алуда. Осыған орай осы мақала қазіргі қазақ прозасындағы көркемдік ізденістер мен ағымдардың жаңа 

мәселесіне арналады. Яғни, қазіргі әдеби процессті жаңаша бағытта зерттеуге көңіл бөлінбегендігі және бүгінгі 

әдебиеттің ағымдық жүйесінде көкейкесті мәселеге айналып отыр. Көркем әдебиет үнемі өзгеріс пен қозғалыстағы 

ұғым болғандықтан, оны зерттеп-зерделеудің әдістемелері де күн өткен сайын жаңарып отырмақ. Сондай-ақ осы 

мақалада жаңа дәуір прозасының қалыптасуы мен кемелдену жолын көркемдік ізденістер мен ағымдармен 

байланыстыра қарастырдық.  

Түйін сөздер: қазақ прозасы, реализм, неореализм, магиялық реализм 
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NEOREALISTIC (MAGICAL) CURRENTS OF ARTISTIC SEARCH IN MODERN KAZAKH PROSE 

 

Abstract 

Effectively use different techniques to Express the imagery and accuracy of literary works, intertwined with artistic 

rhetoric, the beauty of the national language. In recent years, along with traditional research in various fields of literary 

criticism, literature analysis using new methods and technologies has been gaining momentum. In this regard, this article is 

devoted to a new issue of artistic pursuits and trends in modern Kazakh prose. In other words, no attention is paid to the study 

of the modern literary process in a new way and it becomes an urgent problem in the modern system of literature. Since 

fiction is a constantly changing and moving concept, the methods of its study are updated every day. Also in this article, we 

have considered the path of formation and improvement of modern prose, linking it with artistic searches and trends. 

Keywords: Kazakh prose, realism, neorealism, magic realism 

 

Саметова Ж. Ш.1 

 

1Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 

Алматы, Казахстан 

 

НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ (МАГИЧЕСКИЕ) ТЕЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОИСКАХ  

В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация 

Эффективно использовать разные приемы для выражения образности и точности литературных произведений, 

переплетающихся с художественной риторикой, красотой национального языка. В последние годы, наряду с 

традиционными исследованиями в различных областях литературной критики, набирает обороты анализ литературы 

с использованием новых методов и технологий. В связи с этим данная статья посвящена новому вопросу о 

художественных занятиях и тенденциях современной казахской прозы. То есть, не уделяется внимания изучению 

современного литературного процесса по-новому и становится актуальной проблемой в современной системе 

литературы. Поскольку художественная литература-понятие постоянно меняющееся и движущееся, то и методики ее 

изучения обновляются с каждым днем. Также в данной статье мы рассмотрели путь становления и 

совершенствования прозы нового времени, связав его с художественными поисками и течениями. 

Ключевые слова: казахская проза, реализм, неореализм, магический реализм 

 

Кіріспе. Реализм – өмір шындығы. Тіршілік бар жерде шындық бар. Өмір болған соң әділетсіздік пен шындық 

қатар жүреді. Бірақ оны қаз-қалпында ашып айтуға мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан реалистік шығармалардың 

өзі көңілдегі күйініш пен қоғамдық өмірдің көлеңкелі тұстарын астарды ишарамен, жұмбақтай айтуға мәжбүр 

болады. «Әдеби ағымдардың бәрінде де өмір шындығы бар екендігі мойындалмайды. Осыған орай «реализм» 

дегеніміздің өзі алабөтен алпауыт, өзгелері «былжыраған» бірдеңе деген ой тумауы керек. Автор ойын қалай ашып 

жеткізбесін, өз кезеңінің реалистік шындығын өзіндік таңдауымен береді. Бастапқыда қандай бір стиль ойлап тауып 

өзгелерден оқшауланамын деп ойламайды. Сол кезеңдегі қоғамның саяси ахуалын жеткізудегі ізденісі соған 

жетелейді. Оған Мағжан поэзиясы мысал. Ол әу баста символист боламын деп ойлаған жоқ. Шындықтың бетіне тура 

қарауға мүмкін болмаған соң, қазақтың ойын оятар тәсіл іздеді. Қазір ол қазақ әдебиетіндегі символизм стилі болып 

бағаланып отыр» [1, 7б.]- деп жазады өзінің «Қазақ әдебиетіндегі модернизм» атты еңбегінде ғалым Б.Қанарбаева. 

Бұдан байқалатыны шындықты айтуға болмайтын кезеңде әдебиет пен өнерде «ағымдар» болып түрленіп отырады. 

Түрлі әдеби ағымдар аталып жүрген «измдер» өмір шындығымен қатарласа дами бермек. Бірінсіз бірінің күні жоқ. 

Осыдан келіп ағымдардың қандай түрі болмасын көркем әдеби стиль екендігі мойындалады. Әдеби стильдердің мол 

болуы, суреткерлерді ой тоқырауынан ғана шығармайды қоғамға демократиялық еркіндік те береді. Сол арқылы 

заман тынысын біліп отыруға мүмкіндік жасайды. «жазушы қай қоғамда өмір сүрмесін, сол қоғамның мән-мазмұнын 

түсіндіріп бере алмаса, ол жазушы емес» деген екен Вольтер. Ендеше түрлі әдеби ағымдарды пайдалану сол 

қоғамның барлық қатпарларын, өмір шындығын ашып жазуға жағдай жасайды. Реализмде шек жоқ, ол әлем 

әдебиетінің барлық түрлеріне ортақ. Бәрінің ішінде өмір шындығы бар. Мәселе, автордың соны қалай, қандай 

тәсілмен жеткізе білгендігінде.  

Талқылау. Осы орайда қазақ әдебиетінің мәңгілік тақырыбы “перілік пен пенделіктің”, “періштелік пен 

сайтандықтың” басын аша зерделейтін кез туды. Ең бастысы... Қазақ қаламгерінің Жын-Шайтанмен күресуін қолдау 

керек пе, әлде оның әдеби барлығын білмегенсіп, түйеқұстай кеңестік дәуірдің теориялық ойларына басымызды 

тығып алып, ат-тонды ала қашу керек пе?!. Осындайда осы бір әдеби құбылыстың сөз етілмеуі француздық әдебиет 

теоретигі А. Компаньонның “Французда теориялық ойдың болмағаны ма?!” деген ащы күйінуін ойға оралтады. 
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Кезінде тағы бір француз философы Бодлер өзінің “Қайыршыны төмпештеңдер” еңбегінде “Бейбақ Сократтың Жын-

Шайтаны – тыйым салдырушы. Менікі керісінше – ұлық бекемдеуші; өйткені, ол не іс-әрекеттің не болмаса қиян 

кескі күрестің Жын-Шайтаны” деп жазған болатын. Тап осы жағдайды өз мәтіндері арқылы қазақ қаламгерлері бізге 

сездіргісі келеді. Оны елемеу, көзге ілмеу кеңестік дәуірдегі таптауырынды сын мен марксистік теорияның жалына 

жабысып алып, әдеби зерттеулерде “жаңа сын”, “поэтика”, “структурализм”, “семиология”, “нарратологияны” 

қолданбау опа бермейтіні анық. Міне, осылар өз зерттеушілерін тапса, қазақ ғылымының бағы жанар еді де, 

заманалық әдебиетіміз сан алуан бояуымен оқырман қауымға жарқырай таныла түсер еді. 

Магиялық реализм – ХХ ғасырдағы жаңа әдеби құбылыс. Бұл терминді Батыс әдебиеттануда ең алғаш неміс 

өнер тарихшысы Франц Рох өзінің 1925 жылы шыққан «Постэкспрессионизм. Магиялық реализм. Жаңа Еуропа 

бейнелеу өнерінің проблемалары» атты еңбегінде суретшілердің жаңа толқынының көркемдік әдісі ретінде 

қолданды. Араға екі жыл салып, аталған еңбекті ішін ара испан философы Х. Ортега-и-Гассет испан тіліне аударды 

да, кеңістіктегі өмірге ұқсасымды «магиялықпен» араластырған магреализм әлем прозасына өзінің бар екендігін 

танытты. Ресей зерттеушілері ұлттық магреализмдерінің бастау көзінде Н. В. Гоголь туындылары, атап айтсақ, 

«Портрет», «Нева даңғылы» (1835), «Мұрын» (1836) сынды шығармалардан басталады десе, біз магиялық реализм 

қазақ әдебиетінде қисса-дастандар мен М.Көпейұлы туындыларынан бастау алады деп нық сеніммен айта аламыз. 

Ал, ұлттық магреализмді прозада қалыптастырған Адам Мекебаев болды. 

Қазіргі таңда түркі әдеби әлемін, оның ішінде қазақ прозасына зор ықпал етіп отырған Латын Америкасы 

әдебиетіндегі «Магиялық реализмнің» тарихына көз жүгіртер болсақ, оның негізін 1949 жылы кубалық жазушылар 

Алехо Карпентьера-и-Вальмонт «Жер қағанаты» хикаяты және Мигель Анхель Астуриас «Жүгері адамдары» атты 

романын жазу арқылы салды. Өткен ғасырдың ортасында өмірге келген бұл жаңа әдеби ағымға әлем 

әдебиеттанушылары бірден ден қойды. Алехо Карпентьер өз туындысы бойында суреттелген реалдылық 

ғажайыптық элементтерімен астасатынын ұғынып, «ғажайып реалдылық» (исп. «lo real maravilloso») терминін 

қолданды.  

Қазақ әдебиетінде ескі аңыздары қайта жандандыра отырып көркем игеру, мифтік сюжеттерді көркем сюжетке 

айналдыру тарихы ХІХ ғасырдан басталады. ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде аңыздарды көркем құралдар арқылы 

игеру дәстүрін қалыптастырған М.Жұмабаев, С.Сейфуллин шығармашылығында поэмалық сюжет жасаудың 

үлгілері түрінде көрінді. Ұлттық прозадағы бұл орайдағы Ғ.Мүсіреповтің сәтті бастамалары («Ер Қаптағай», 

«Жеңілген эсрафил» тәрізді әңгімелері) мифологиялық ойлаудың, мифологиялық мәтіндерге, кейіпкерлерге иек 

артудың мысалдары ретінде көзге түседі. Біз қарастырып отырған кезеңдегі проза ертедегі және классикалық 

аңыздарды көркем шығарма құрылымына батыл енгізе отырып,, оларды трансформациялау, тилизациялау арқылы 

жаңаша мән үстеуге деген ізденістерімен айрықшаланады. Ә.Кекілбаев, М.Мағауин, О.Бөкей, Т.Нқрмағанбетов, 

С.Жүнісов, Д.Досжанов, Р.Сейсенбаев, Ә.Тарази тағы басқа жазушылардың шығармашылығындағы 

мифопоэтикалық форманың өріс алуы әдебиеттанушылардың назарын соңғы кездере ерекше баурап келе жатқаны 

рас. Қазақ прозасында айқындала көрінген бұл құбылысты архетип категориясы тұрғысынан талдаған А.Исмақова: 

«Миф поэтикасы қазіргі әлемді ауқымды уақыттық мүмкіндіктер арқылы бейнелеулерімен байытып, қолданыстағы 

мәдени метафоралар мен ассоциациялар қорын кеңейтеді. Өз мағыналарын бұрын да танытып үлгерген поэтикалық 

формулалардың (архетиптердің) «қайта тірілуі» байқалады», - деген пікірді алдыға тартса [2, с.381-382], 

мифологизмнің нақты бір жазушы (О.Бөкей) поэтикасы арқылы зерделеген Ж.Аймұхамбетова «Қазіргі қазақ ақын-

жазушылары авторлық позициясын танытуда, шығарманың идеясын ашып, көркемдік айшықтарын бедерлей түсуде 

мифтік сюжеттерді, мифологиялық түсініктерді, оның ішінде мифтік құбылушылықты мақсатты түрде пайдаланып, 

шығармашылықпен дамыта қолданғанын байқауға болады», - деген тұжырымын ұсынады [3, 126 б.]. Кейінгі 

зерттеулерде мифопоэтиканың «реминесценциялар, мотивтер, сюжеттер, тәмсіл сөздер, аллюзиялар» 

формаларындағы нақты көріністерін саралау қолға алына бастады.  

Фольклорлық мұралардан нәр алып, қазақ әдебиетінің классиктері қалыптастыра алған мифологиялық ойлау 

жүйесі із-түссіз жоғалып кеткен жоқ. Ол дәстүр 1970-80 жылдар позасында жаңа мән иеленіп, реалистік принциптер 

аясынан табыла бермейтін сипат алды. Енді аңыздық желілер, мифологиялық кестелер тарихи-реалды уақытқа 

негізделген түрде ғана емес шығарма логикасынан шет тұра да беретін автономдық сананың қайта жаңғыруы ғана 

емес, түрленуі кейпінде көрініс тапты. Мифологизмді енді қазақ жазушылар болмыс жұмбақтары мен өмірдің мәнісі 

туралы философиялық ой айтудың тәсілі тұрғысынан өрістетті. Бір сөзбен айтқанда, неомифологизм құбылысы 

аталмыш кезеңнің магиялық реализм сипатын толықтыра түскен тәуелсіз әдеби ағымдардың біріне айналды. 

Әлемдік әдебиетте мифтің, мифтік сарынның басқа сюжеттік-образдық формаларына, оның ішінде әдебиетке 
мифологияланған жарқын образдар бере алғандығын, ол желінің Эсхилдің «Орестеясынан», Булгаковтың «Мастер и 

маргаритасына» дейін тартылып, әлі үзілмегендігін айтатын Н.Будур мен И.Панкеевтердің: «Миф, өзіндік құндылық 
ретінде, толық қалыптасқан жүйе ретінде өмір сүруін жалғастырып қана қоймай, толыса түсу және басқа 
құрылымдарды байыта түсу арқылы өмір сүру кеңістігін ұлғайтып келе жатыр»[4, 26] - дегеніне келісеміз. Қазақ 
прозасының аса айқын түрде көрінген «мифологиялану» үдерісі туынды құрылымы мен бейнелеу, баяндау 
сипаттарына ірі өзгерістер ала келгенін өзіміздің ғалымдар да айта бастады. Зерттеуші А.Жақсылықов 
Р.Сейсенбаевтың шығармашылығын талдай отырып айтқан: «Шайтанның тағы» романындағы мифтің, аңыздың 

рухани энергиясын пайдалану арқылы адамды психологиялық ракурсте терең ашу – соңғы он жылдағы әдеби 
техника мен поэтиканың белгілі стильдік тенденцияларынан хабар береді, - деген ойы да осы өзгерістердің 
жекеліктен гөрі жалпылық сипат алғандығын танудан туындағаны анық [5, 3]. Ә.Кекілбаевтің «Аңыздың ақыры», 
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«Күй», «Ханша-дария хикаясы», О.Бөкейдің «Айпара-ана», «Жасын», «Құм мінезі», «Сайтан көпір», «Қар қызы», 
«Жетім бота», Р.Сейсенбаевтің «Шайтанның тағы», «Өлілер құмды кезіп жүр», С.Санбаевтың «Ақ Аруана», 
Т.Әбдіковтің «Тозақ оттары жымыңдайды», М.Ысқақбаевтың «Ұят туралы аңыз», «Ғажайып бала» т.б. 
туындыларында мифологиялық жүйелер мен магиялық құрылымдар арқылы адамзаттың мәңгілік рухани 

құндылықтары турасында философиялық жинақтаулар жасалып отырады.  
Зерттеу. Қазақ әдебиеті әлемдік модернизм тәжірибесін өз бойына сіңіре отырып, сонымен бір мезетте 

беймодернистік (немодернистік) «реалды абсурдты» өмірге әкелді. Реалдылық пен фантастикалық астасқан 
«магиялық реализме» қаламгерлерімізге өзіндік мифтуындыгерлігін (мифотворчества) жасауына мүмкіндік берді. 
Соның нәтижесінде қазіргі қазақ әдеби прозасында «экзистенциалды-реалистік» синтезден тұратын туындылар 
өмірге келді. Қазақ магиялық реализмі жанр ретінде өз бойына нақты тарихи дәуір мен абстрактлі-мифологиялықты 

біріктіретін тәмсілден тұрады. 
Магиялық реализмнің элементтеріне төмендегідей белгілерді жатқызуға болады: 
 фантастикалық элементтер ішкі қайшылықсыз болуы мүмкін, бірақ ешқашан түсіндірілмейді; 
 кейіпкерлер магиялық элементтің қисынын (логикасын) сөзсіз қабылдайды; 
 көптеген тек қана сезім арқылы қабылданатын бөліктері болады; 
 символдар мен бейнелер жиі қолданылады; 

 адамның сезімі мен құмарлығы жан-жақты (егжей-тегжейіне дейін) сипатталады; 
 уақыт ағымы бұрмаланады, сондықтан ол циклді немесе жоқ сияқты. Тағы бір тәсіл ретінде коллапс 

қолданылады, яғни осы шақ өткенді қайталайды немесе еске түсіреді; 
 себеп пен салдар орын ауыстырады, мысалы, кейіпкер қайғылы оқиғаға дейін азаптанады, күйзеліске түседі; 
 фольклор немесе аңыз әңгімелерінің элементтері кездеседі; 
 жағдай баламалы көзқарастар тұрғысынан ұсынылады, яғни баяндаушының дауысы үшінші жақтан 

біріншіге ауысады, жалпы қарым-қатынас және естеліктер туралы түрлі кейіпкерлер пікірлерінің және ішкі 
монологтың бір-біріне ауысуы жиі кездеседі; 

 өткен қазіргімен, астральды физикалықпен, кейіпкерлер бір-бірімен қарама-қайшылықта болады; 
 шығарманың ашық финалы оқырманға өз бетінше ненің шынайы және дүниенің қалыбына сәйкес келетінін 

анықтауға мүмкіндік береді. 
Бұл тарихи тақырыпты бүгінгімен ұштастырушы қазақ магиялық реализміне де тән.  

Біз магиялық проза жанрының готикалық романмен ұқсастығы мен айырмашылығының түп төркінін ашып 
алуымыз керек. Тақырыпнамасы (тематикасы) мен философия «әлемдік жауыздықтан» тұратын готикалық роман – 
«үрей мен құпия» романы батысеуропа мен америка әдебиетінде XVIII екінші жартысы мен XIX ғасырдың бірінші 
жартысында танымалдыққа ие болып, өзіне тән ерек жағдаятты, жұмбақтылықты, түнек-тұмақтылықты суреттеді. 
Сюжеттері құдайдан безген жан жасайтын құпиялы қылмысқа құрылды».  

Магиялық реализм адамның жүйкесіне салмақ түсіріп, оқырманның бар зейінін өзіне аударады. Енді осы 

құпиялық пен тылсымдықты арқау еткен қазақ магиялық реализмінің басты жанрлық ерекшеліктеріне тоқаталсақ. 
Басты идея мен сюжет – ұлт немесе жеке адамының өлімі. Бұл өлім о дүниеде орын алуы ықтимал. Қаһарман 

мен персонаждар ерек қабілетке ие болып келеді. Немесе өзге әлемнің өкілі болып табылуыда мүмкін. Қосар 
әлемділік арқылы қаламгер қазақ тұрмысын танытуға талпыныс жасайды. Әрі авторларымыз түркі бағзы мифтері 
мен мұсылман әпсаналарын осы мақсатта оқырманға түсінікті болу үшін мистикалық бағдарда ұсынады. Тарихилық 
ауаны қорқынышқа оранып реалдылықпен танытылады. Автор өзі де, оқырманы да, кейіпкері де бүгінгі өмір 

сұрқынан үрейленген күй кешеді. Осы қорқыныш пен үрейге толы күй кешіру автордың шеберлігіне байланысты.  
Талдау. Шартты-метафоралық мистикалық прозаға ден қойып жүрген ХХІ ғасыр жазушыларынан 

Т.Кеңесбаев, Д.Рамазан сияқты қаламгерлерді жатқызамыз. Олардың сюжеттеріндегі шарттылық бүгінгі күнгі алаш 
тірлігін түрлі қырынан алып көрсетеді. Архаикалық көне кезең, о дүниедегі болуы мүмкін жағдаят бүгінгімен 
салыстырылып пернелеп берледі немесе таза қазіргі қазақ кезеңі сиволдандырылып ұсынылады. Сол себепті мистика 
арқау болған шартты-метафоралық прозалық мәтіндердің жанрын анықтау оңай дүние емес. Онда тәмсіл, кейбірде 

сатира мен әулие-әмбиелердің ғұмыры алмасып кетеді. Антиутопия орын алады.  
Сондай-ақ бұндай туындылар айырықша хронотопқа ие. Мысалы мистика араласқан Д.Рамазанның «Жан» 

әңгімесі турасында тап осыны айтуға болады.  
Бұрын латын елдерінің әдебиеті Батыстың шәкірті саналып келсе, магиялық реализм арқылы 

латиноамерикалық авторлар өткен ғасырдың 50-70 жылдары әлем әдебиетіне соны жанрды өмірге әкелді. Бұл 
туындылар бұған дейінгі ешбір прозалық туындыларға ұқсамайтын. Орыс тілінде шыққан аударма туындалар 

арқылы осы шығармалармен таныс болған қазақ прозаиктері осы стильдік-дербес бағытқа тек еліміз егемендік алған 
соң ғана бірыңғай ден қоя алды.  

Осы ағымды ұстанған қаламгерлеріміздің өмірді қабылдауы мен дүниетанымы христиандық еуропа 
дүниетанымнан мүлдем өзгешеленеді. Жеке бастық бастау көзді авторларымыз саналы түрде тұншықтырып, бірінші 
кезекте бас кейіпкерлері ұжымдық сананың өкіліне айналады. Бір кейіпкердің образы арқылы кейде тұтас бір 
әулеттің, кейде тұтас халықтың портреті сомдалады. Біз бұны Дидахмет Әшімханұлының «Тасқала» және «Жынды 

жел» әңгімесінен танып біле аламыз. Батыстық үрдісте канонданған кез келген әдеби бағыт пен ағымның ығына 
басы бүтін жығылмай, авторлық образ аясында Дидахмет Әшімханұылы «Жынды жел» әңгімесімен өз қаламгерлік 
концепциясын сыртқа жаяды. 
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Тәуелсіздік жылдар прозасына келетін болсақ, бұл бағытта жазылған көрнекті қаламгер Т.Нұрмағанбетовтің 

«Кене» әңгімесін мысал етуімізге болады. Әдебиет сыншысы Амангелді Кеңшілікұлы Тынымбай Нұрмағанбетовтің 

«Кене» әңгімесін мистикалық шығармаға жатқыза отырып, мұны соңғы жылдардағы қазақ прозасының үлкен 

табысы деп айтсақ, та артық емес. «Кене» әңгімесінде жазушы Т.Нұрмағанбетов реализм мен мистиканы 

араластырып жіберіп, әлем әдебиетінде өзіндік мектебін қалыптастырған жазушы Франц Кафканың өзімен іштей 

бәсекеге түсіпті [6, 116б.]. 

Тап осындай бағытта жазылған қазақ магиялық реализм өкілдерінің туындылары бай фольклорлық дәстүрі бар, 

өзіндік дүниетанымға ие, бірақ, қазіргі таңда бабалар ғұрпынан, салт-дәстүрінен ажыраған қазақ қоғамын қиял-

ғажайыптық және фантастикалықты өзек ете отырып суреттейді. Өркениеттер мен өзге дағды-әдеттің қазақ бойын 

жайлап алуы қазақ әдеби прозасында «магиялық реализм» ағымының өмірге келуге түрткі болды.  

Магиялық реализм туындыларындағы бас қаһармандардың рациональдық саналылыққа дейінгі жадысы реалды 

және әдеттегі заттардың мәртебесіне түрлі түрлі магиялық пен фантастикалықты үстейді. Тап осы реалдылық пен 

фантастикалықтың қоспасы арқылы қазақ прозашылары алаш мәдениетін әлемге танытудың көркемдік амал-тәсілін 

таба алды. 

Бұл көркемдік әдістерге: әр эпизодтық көріністің айтып болмастығы (сұмдық оқиға бұрынғыдай жұрттың бәрі 

тағатсыздана күткен кезде емес, қайта оқырман мен қаһарман өз сақтығын жоғалтқан шақта орын алады); шығарма 

бойында не болып не қойып жатқанын түсінбеу (бұл ерек құбылыстың қайдан келгенін ұғынбай, онымен қалай 

күресудің жолын білмей, көмекті қайдан күтуді білмей дал болушылық); құпиялық пен жұмбақтылық (шындық 

өмірде ақылға қонымсыз болса да, мәтін бойынан оқырман ұғына алатын шынайлық); күтпеген сюжет өрілімінің 

басқа бағытқа өрістеуі мен аяқ астынан туындайтын не авторлық не оқырмандық шешім шығару; туындыдағы 

оқиғалар мен қаһармандар образындағы мистикалыққа қарамай шындық өмірмен қисындылық жатады. 

Қазіргі қазақ прозшылары ұлт өміріндегі қоғамдық-әлеуметтік өзгерістердегі әлеуметтік-саяси келеңсіздіктерді 

нақты шындық пен шартты шындықта беруде көркемдік әдіс ретінде реализмді түрленте қолданып жүр. Біз 

қарастырып отырған магиялық реализм постмодермен қатар қазіргі ұлттық әдеби процесте қаламгерлерімізге 

мүлтіксіз қызмет етіп келеді дей аламыз. 

Қазақ магиялық реализм әдебиетінде орыс отаршылдығының бізге қалдырған мұрасы «адасқан қоғам, алжасқан 

ұлт» тақырыбы туындап, оның бодандықтың санаға салған ізін, ұлт жадында қалдырған сарқытын прозаик 

қаламгерлер бір көркемдік бағыт аясында (гипперреализм) алуан әдеби бағдармен және әдеби ағыммен түрлі 

қырынан ірі, орта және шағын прозалық жанрларда оқырманға ұсынуда. 

Дендеп алған бодандық болмысты жоққа шығару, өмірді терістеу және орысшыл парасат құдіретін керек 

етпеуге үндеушілік қазіргі заман прозасындағы магиялық идеалдылықтың басты ерекшелігі мен негізгі нышан 

белгісі болып табылады.Қазақ магиялық прозасындағы шағын әңгіме жанрындағы Әділбек Ыбырайымұлының 

«Бейсауат кісісі» тап осындай романаға жүк болған тақырыпты арқалаған туынды.  

Қазір қаламгерлеріміз өз туындыларында дәйексөзді сүйіп қолданады. Бұл эпиграф түрінде таза реалистік 

туындыларда сиректеу көрініс берсе, гиперреалистік қазақ прозасында және постреалистік ұлт прозасында кең 

қолданыс табуда. «Бейсауат кісі» әңгімесі де «Әкең қартаймай құлға жарымайсың» деген дәйекшелі халық 

мақалымен басталады.  

Әділбек әңгімесінің құндылығы автор оқырманын бодандық санадағы әкемен бостан санадағы баланың 

арасындағы арбасушы интеллектуалдық бет шайысудың әлегіне түсіріп қояды. Осы ұлттың саяси-әлеуметтік күн 

тәртібіндегі мәселеге Әділбек мистикалық ғажайыпты қолдану арқылы жауап іздеуге талпыныс жасайды да, өзінің 

елден еректенетін қаһарманы Қиясбаев Жолдыбайды өмірге әкеледі.  

Бәріміздің «Абай жолы» арқылы білетін шындық өмірдегі Қиясбай барша қазаққа мәлім тарихи тұлға. Әділбек 

осы қазақи қиясбайшылық оң жолды емес, батысшыл теріс жолды ұстанушы қиясбайшылықпен идеялық күреске 

түскенін кейіпкеріне ат таңдау арқылы 1932 мен 1958 жылдардың ащы шындығын оқырманына астарлай 

ұғындырады. 

1932-2013 жылдар аралығындағы қазақ өмірін барынша терең беруде қаламгер өзінің жеке бастық толқуын 

кейіпкерінің өзіндік психологиялық әрі-сәрілігімен ұштастырған әңгіме кіріспесі былай басталады: 

«…Қайшалысқан көліктер. Жол жиегімен үздік-создық шұбырған адамдар. Әйнектері сәулеге шағылысқан 

зәулім үйлер. 

Бұл өз көзіне өзі нанбай жан-жағына аңтарыла қарады. Әрі-беріден соң басы айналды. Тамылжыған жайма-

шуақ күн тынысын тарылтатындай. 

Басында шәпкі, үстінде сұр күздік пальто. Мойнына асып алған «ФЭД» фотоаппараты бар. Ары-бері 

өткіншілер бұған тіпті көңіл де аудармады. Тек өзі ғана ештеменің мәнісін түсіне алмай абдыраған халде төңірегіне 

шырқ айнала көз тігеді. Әлдене ұғынса бұйырмасын. Жұрттың бәрі жеңіл, ашық-шашық киінген. Жүздерінде күлкі 

болғанымен мейірмандық білдіріп, іш тартпайды. Біреуі қасына таянсашы. Жоқ, ондай ишара байқалмады. 

Енді бір таң қалғаны әнеу жігіт жападан-жалғыз келе жатып даурыға сөйлеп, жырқ-жырқ күледі. Міне, жанына 

да таянды. 

– Прошу прощения, подскажите как пройти на улицу «Целинников»? 

Қызыл шортилы, шолақ жең әлгі бейтаныс сол қалпы мұны ерен көрмей жанынан өтті де кетті. Мойын да 

бұрмады. Өзімен өзі сөйлесіп барады. 
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Бұл оның соңынан аңтарыла қарады. Қайран. «Киім киістері қалай? Мыналарға не болған?» Сонда ғана барып 

бұл өз үстіне үңілді. Пальто, жемпір… Жан-жағына сезіктене көз тастады. Әне, топтанған 7-8 оқушы балалар келе 

жатты. Бір қызығы бұл түсіне қоймайтын қазақша сөйлейді. Орысша сөз сирек естілетіндей… әлде естілмейді…» 

Келтірген мысалымыздағы кеңестік дәуір мұрасы «ФЭД» фотоаппараты автор қалауына орай жинақтап, 

өмірілік пайымдауын жасауына септесіп тұр. Әділбек осы түйіндеуінде бір жағынан өмір шынайылығын, екінші 

жағынан образға енген заттық ұғымды ескіліктің сарқыншағы деп эстетикалық тұрғыдан айқындайды. 

Қаламгердің осындай өзіндік сөз қолданыстарын оны шығармашылық тұлға ретінде түсіну үшін, Әділбектің 

символдарының әмбебаптығын айыра білуіміз қажет. Осы әмбебаптықты «ФЭД», «Цилинников» сынды символ 

образды сөздер ұқтыра алады.  

Ойымыз тиянақты болу үшін әңгімеден мына үзіндіні оқып көрелік: 

– Улицу «Цилинников» спрашиваете? – деп, бұның өзіне сауал қойды. 

– Да. 

– Ондай көше бар ма өзі? – деді әлгі баланың желкесінен біреуі қазақша. 

– Жоқ! – деп өрекпіді өзгелері. 

– Бұл кісі басқа жақтан келген ғой… 

Мыналардың шүлдірін түсінбеді. 

Осы кезде бұрыштан шыққан жол-патрульдік полициясы жандарына таяна берді. 

Бақылауыш базада отырған оператор күмәнді нысанның әрекетін бейне камерадан аңдап, жүлгедегі 

кезекшілерге ақпарат түсірген еді. 

– Азамат! 

Жанарында сауалы мол жігіт ту сыртынан естілген дыбысқа үйелменімен бұрылды. Қарсы алдынан фуражкалы 

адамды көрді. 

– Жол-патрульдік полициясы лейтенант Сыдықов! – Аузынан бұрын қолы маңдайына ербең етіп тиді. 

Балалар тырқ-тырқ күліп, өз жөндерімен тартты. 

– Қай жақтан келіп едіңіз, баратын адресіңізге жете алмай тұрсыз ба? –Кәсіби дағдымен бейтаныстың үсті-

басына барлай қарады. Жаз айындағы ұсқыны мен ескі үлгідегі киім киісі еріксіз көз тартты. Қазір ешкім 

қолданбайтын мойнына ілген антикварлық фотоаппарат күлкі шақырды. 

– Я вас не совсем понимаю. 

Мұндай жай көпшілік арасында жиі ұшырасатындықтан полиция еш қиналмай орысшаға көшті. 

– Алыстан келдіңіз бе? 

– Осында тұрам. – Үні сенімсіз шықты. 

– Тұратын жеріңіз? 

– «Тыңшылар» көшесі… 

– «Тыңшылар» көшесі дейсіз бе? – Полицияның жадына ондай атау оралмады. – Құжатыңыз бар ма? 

– Қазір… – Төс қалтасынан қып-қызыл куәлік шығарды. 

Лейтенант қолына алған құжатқа бір, оны ұсынған иесінің жүзіне бір көз жүгіртіп өтті. Құжатта «комсомол 

билеті» деп жазылған. Билік өкілі мұндай куәлікті бірінші рет көріп тұр. Тек көне кинолардан байқағаны бар. 

«Қиясбаев Жолдыбай, бүкілодақтық комсомолдар қатарына 1950 жылы қабылданды». 

«Комсомол билеті» – белгілі бір дәуірдегі Марксизм мен Ленинизм идеясына сенген, әлі де одан айнымай келе 

жатқан Қазақстандағы «кеңес адамдары» әлеуметтік тобын таңбалайтын «Символикалық форма». 

Қазақ соцреализмі мен гипперреализмінде фантастикалық емес, фантастика тәсілін қолданушылық әрқилы 

болып келеді.  

Жан Поль Рихтер «кереметті қолданудың» екі түрлі тәсілін атап көрсетеді. Біріншісі – материалдық, екіншісі – 

оған қарсы фантастикалық. Осы екі әдіс егемен еліміздің азат әдебиетіндегі прозалық туындыларда жиі ұшырасады. 

Біз осыны Ә.Ыбырайымұлының өзіміз талдап отырған әңгімесінде қалай қолданғанын туындының жанрлық 

табиғатын, композициялық бітімін сөз еткенде жоғарыда үзінді арқылы біршама тоқталып кеттік. 

КСРО кезінде ұлтсызданған «совет адамы» қалыптасты. Осы дүниетанымдағы өз ұлтымыздан шыққан жандар 

әлі де өз ортамызда жүргені жасырын емес. Автор жат дүниетанымдағыларға идеялық соққы беру үшін мистикаға 

әдейілеп барып отыр. «Бөгде» характерге, ділге, мәдениетке қатысты сауал адамзатты оның барша тарихында 

толғандырумен келеді. Оған әлемнің түрлі елдерінің фольклор мен әдебиетінен көптеген мысалдарды 

жолықтырамыз. Қазіргі әдеби процестегі «өзге мен өздің» арасындағы шарпысуды, арбасу мен арпалысты «Бейсауат 

кісі» туындысы бойынша танып біле аламыз. 

Әділбек Ыбырайымұлының әңгімесіндегі айқындаушы нышан-белгісі: қым-қуат шарпысқан психологизм. 

Адам жанын ұғынудың өзіндік кілтін іздеген қаламгер «ақиқат іздеуші» ретінде оны ұлттық философиядан, қазақи 

дүниетаным шеңберінен, сезімдік-түйсіктік аядан қарастырып қиялымен шарқ ұрады. Осы арадан келіп, «ғұламаның 

қасіреті» мен «қайырымсыз адамзат» ұғымдары қазақ прозасында этноцентризм рухында христиандық батыстық, 

шығыстық мұсылмандық әдеби ұстанымдармен үндеседі. Осылайша қазақ прозасы әлемдік прозаның құрамдас бір 

бөлшегі ретінде жоғарғы деңгейдегі әлеуметтік, имандылық және эстетикалық аңсарға толы («ақылдың азабы», 

«рухани қаталау», «төңкерісшіл арзулы») жеке әдеби әлем болып табылады. Ұлтсызданған Валя апай-Бағила мен 

Женя-Жолдыбай трагедиясы оқырманды бей-жай қалдырмайды. 
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«– Арада болмашы үнсіздік орнады. Валя апай сөзін қайта сабақтады. – Женя қызық адам болатын. Ол кезде 

оның сөздері ақылға қонбайтын. Болашақты көремін дейтін. Бүр күні оған әлденәрсе әсер етті, содан өзгерді. 

Газеттерге, радиоға жаза бастады. Және жойдасыз, көңілге сыймайтын әңгімелерді айтатын. 

Дулат пен Сыдықов Валя апайдың үйінен біраз жайтқа қанығып шықты. Одан кейін Жолдыбайды іздеу жан-

жақты жалғасты. Сол әңгіменің желісі дәрігерді мемлекеттік дыбыс архивіне алып келді. Қаптаған сөрелерден 1958 

жылғы материалдар жиналған қатарға жіті назар аударылды. Ақырында бір ұштығы табылды. Ескі үнтаспасында 

Жолдыбай есімді азаматтың сұхбаты сақталыпты. «Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар! Бүгін бізде 

қонақта облыстық пионерлер үйі жанындағы үйірменің жетекшісі, өнертапқыш Қиясбаев Жолдыбай, – деп 

басталады диктор әйелдің үні. – Ол болашақтың техникасы мен технологиясы жөніндегі өзінің тамаша жобаларымен 

бөліскелі келіп отыр. Байсалды үнді ер кісі тыңдармандармен сәлемдесті. «Таяу болашақта, 40-50 жылдың 

төңірегінде ғалымдардың ізденісімен біздің өміріміз адам сенбестей өзгереді. Жасанды жүректер қолданысқа 

енгізіледі. Тамақ әзірлеу жылдам және оңайға түседі. Телефон сымсыз тұтқаға айналады. Тек қана ол емес адамның 

қызуын, қан тобы мен қысымын кішкентай түтікшені денеге тигізу арқылы анықтайтын боламыз. 

Дулат дереу Валя апайға телефон соқты. 

– Біз сіз айтқан сұхбаттарды үнтаспадан таптық, тыңдап көресіз бе? Мүмкін Женяның дауысын танырсыз». 

Осы дербес ұлттық жеке әдеби әлемде бір жазушы түркілік дәргейге, бір жазушы әлемдік жалпыадамзаттық 

дәрежеге қол жеткізуге өз тарапынан шығармашылық талпыныс жасайды. Ұлттық прозалық томаға-тұйық ноқтаны 

үзуге талпынған Әділбек әңгімесінде осы екі сипат та бар. 

Осы екі сипат мына полистильдіктен танылады: 

«– Азаматтардың жеке басын тіркеу, сондай-ақ, құқық қорғау органдарындағы деректер 1932 жылы туған 

Қиясбаев Жолдыбай деген адамның болғанын растайды. Бірақ ол 1958 жылы емес, 1978 жылы із-түзсіз кеткендердің 

қатарында. Оның жоғалғандығына қатысты құжат пен жеке суреті бар. Әлгі суреттегі кісінің өңіне қарағанда егделеу 

адам. Сіздің көрсеткен суретте – жас жігіт. 

– Мұны қалай түсінуге болады? – деді дәрігер. 

– Ресми іздеу салынған суреттегі адамның жасы 46-да. – Полиция аңтарыла дәрігерге мойын бұрды. – Ол 

жөніндегі бағыттамада «Жолдыбай өзімен бірге «ФЭД» фотоаппаратын алып сыртқа шыққан, содан қайтып 

оралмаған» деген сөздер бар. 

– Қызық. Жолдыбайдың өзі де дәл осылай айтты. Бірақ, ол 1958 жыл…» 

Әңгімеде фантастика элменттерінің араласуы, мистиканың ұшырасуы қаламгердің қалам құдіретімен оның әрін 

ашады. Әрі автор астарлы оймен өзге тілді, өзге ділді қандастарымыз: кеңестік-ресейлік «орыс әлемінің» бір бөлшегі 

ретінде жүрген «Бейсауат кісілер» деген авторлық үкім шығарып, қаламгерлік кесік айтады. 

Әділбектің аталған шығармасында ұлттық прозадағы дәстүрлі ділмәрлықтың орнын фантастика элементтерін 

кірістіріп, жасырын мистиканың ұшырасуымен алмастыруы құптайтын қадам. Қазіргі қазақ әңгімесінің тұрапты мен 

бітімінің өзгеріске түскенін осы туындыны оқу барысында аңғарамыз.  

Көбіне Латын әдебиеті жазушыларына тән, жапон әдебиетінде Муракамидің қолтаңбасынан көрінетін 

магиялық реализм қазіргі жас қаламгерлеріміздің шығармаларынан да орын алуда. Солардың бірі «Ханшайым» атты 

жинақтың авторы Алмаз Мырзахмет. 

Аталмыш жинағына енген «Жазушының жазбасы» әңгімесі шығармашылықпен арнайы айналыспақ болған 

қаламгердің күнделігін баяндайды. Жазушының үйдің ішінде отырып, көрген елесінің бәрі, ойлағаны ойы да оның 

жазылған шығармасы. Оны жас қаламгердің баяндауы сездіреді. Бір оқығанда шын өмірі ме, әлде басқа бір әлем бе 

деп қалғаныңызбен, жазушы жазбасына кіріккен тұсын ажыратын да осы екі орта. «Өрт» әңгімесінде он алты жасқа 

келсе де, мектеп табылдырығын аттамаған Еркебұланның психологиялық жағдайы айтылады. Жылда мектепке 

апарғанда оны қабылдамайтын. Анасы болса, «сен ешкімнен кем емессің» деп өсіреді. Анасы кем емессің десе, Рая 

апайы неге мектепке алмайды? Осыны түсіне алмаған Еркебұлан түн ортасында Рая апайдың қорасын өртейді. Өзі 

соған мастанып, рахат сезім кешеді. Өз өзімен сөйлесіп, аспандағы, жердегі жаратылыстардың бәріне сыр шертеді.  

Өз ойыммен қиял әлеміне еркін көз жіберетін Еркебұланға алты жасында Егінбайдың баласы мысықтың 

марғауын сыйлаған. Бір күні шешесі пеш жағып, сыртқа шығып кетеді. Сөйтсе марғау пештің түбіне кіріп, ұйықтап 

жатқан екен. Оны байқамаған анасы, құрғақ отын әкеп, отты тұтатып жібереді. Марғаудың даусы мен жүннің иісі 

үйдің ішін алып кетеді. Еркебұлан содан бері осындай күйге түскен. Полицияға ұсталғанда да, тергеуде болған да да 

жөнді жауап бермейді. Бұл өз ісі ме, әлде тапсырма ма деп сұралғанда: «Қораны айналып періштелер қорғап жүрді. 

Ақ мата жамылған… Басы жоқ… Қорасының маңында…» деп қайталаудан тоқтамайды. Еркебұланды жындыханаға 

апаруды бұйырады. Кімді кінәлайсыз? Марғауды абайсызда өртеп жіберген анасын ба, мектепке алмай қойған Рая 

апайды ма? Әлде марғауды сыйлаған Егінбайдың баласын ба? Ешкімді. Бұл адам тағдыры. Осындай мысықтың 

қарғысы деген түсінікті Алмаз жақсы пайдаланған. Мұндай қазақы аңыздар өте көп қой. Осы «Өрт» секілді аңыз бен 

бүгінгі күнді паралелль беру арқылы, аңызды айтып отырған секілді боп, бірақ бүгінгі күннің бейнесін жасауға 

Алмаздың қалам қуаты шебер шыңдалған. 

Осы орайда қазақ әдебиетінің мәңгілік тақырыбы “перілік пен пенделіктің”, “періштелік пен сайтандықтың” 

басын аша зерделейтін кез туды. Ең бастысы... Қазақ қаламгерінің Жын-Шайтанмен күресуін қолдау керек пе, әлде 

оның әдеби барлығын білмегенсіп, түйеқұстай кеңестік дәуірдің теориялық ойларына басымызды тығып алып, ат-

тонды ала қашу керек пе?!. Осындайда осы бір әдеби құбылыстың сөз етілмеуі француздық әдебиет теоретигі А. 

Компаньонның “Французда теориялық ойдың болмағаны ма?!” деген ащы күйінуін ойға оралтады. Кезінде тағы бір 
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француз философы Бодлер өзінің “Қайыршыны төмпештеңдер” еңбегінде “Бейбақ Сократтың Жын-Шайтаны – 

тыйым салдырушы. Менікі керісінше – ұлық бекемдеуші; өйткені, ол не іс-әрекеттің не болмаса қиян кескі күрестің 

Жын-Шайтаны” деп жазған болатын. Тап осы жағдайды өз мәтіндері арқылы қазақ қаламгерлері бізге сездіргісі 

келеді. Оны елемеу, көзге ілмеу кеңестік дәуірдегі таптауырынды сын мен марксистік теорияның жалына жабысып 

алып, әдеби зерттеулерде “жаңа сын”, “поэтика”, “структурализм”, “семиология”, “нарратологияны” қолданбау опа 

бермейтіні анық. Міне, осылар өз зерттеушілерін тапса, қазақ ғылымының бағы жанар еді де, заманалық әдебиетіміз 

сан алуан бояуымен оқырман қауымға жарқырай таныла түсер еді.. Қазақ әдебиеті майданында қаламгерлеріміз 

тарапынан батыл эксперименттер мен қиян-кескі реформалар жүріп жатыр. Әр эксперменттің басында, әр 

реформаның артында оқырманға өздерін танытқан әдебиет дүрлері тұр. Бір нәрсе айқын – «Әдебиетте ешкім бірінші 

емеc». Солай десек те, постмодерндік сезімталдықпен магиялық және сюрреалистік реализмде өзін танытқан 

жаңашыл қаламгерлеріміздің бірі – Думан Рамазан. Бізге бұл пікірді оның «Жан», «Жын», «Пері мен пенде» сынды 

шығармалары айтқызып отыр. Автор екі түрлі хронотоптық кестелеуді қолданады. “Жан” әңгімесі “Өлілер мен 

тірілер әлемі арасындағы паралельге” құрылса, ”Жында” “Реалды және бейреалды әлем арасындағы паралель” 

көркемдік шарттылық түзеді. Автордың көркемдік деңгейі жоғары болған сайын оның туындысы сюжетінің 

қайталанбастығы мен дербестігі айшықтала көзге ұрып тұрады. Міне, сондай сюжетінің қайталанбастығы мен 

дербестігі айшықтала көзге ұрып тұратын Думан Рамазан әңгімелерінің бірі – “Жан”. Қазақ әдебиетінде алаш діни-

философиялық дүниетанымындағы түрлі мифтік құбыжықтар формулаға айналып отыр. Біз осы бір әдеби 

формулалықты көптеген ұлт авторларының шығармашылығында молынан ұшырататын болдық. Думан Рамазан 

“Жан” әңгімесінде бас кейіпкері Жұлдызжанның көмегімен әңгімелеуші архетиптер арқылы бізді ұлттық мәдени 

тақырыптармен, алашқа ғана тән стеротиптермен, әрі символдармен табыстырады. Формула дегеніміз – Думан 

әңгімесінің тіні болатын белгілі бір ұлттық арнайы штамптана синтезденген комбинация, әрі алаштық архетиптердің 

әңгімелеуші формада көрініс беруі. Ұлттық діни-философиялық түсініктің шығарма бойында адам жанының не көк 

кептер, не көк шыбын болып ұшып кетуін жаңа жағдайға бейімдей қолдану. Фольклорлық ұғым да, авторлық 

ұстаным да бір-бірінен алшақ кетіп тұрған жоқ. Заманалық қазақ өнері өзін стандартқа түсіруді хош көре бермесе де, 

жазушы қаламы арқылы ұлт арасында кең тараған белгілі бір дағдылы конструктылардың (қаңқаның) оқырман мен 

туындыгер арасын жалғайтын коммуникатор қызметін атқаратынын жоққа шығаруға болмайды. Бұл ұлт әдебиетіне 

тән әдеби формулалық арқылы өзін танытады. Бұрынғы кеңестік кезеңдегі формулалық кедейлікті, ұлттық дәстүрді 

тәрк етуді дағдылы конструктыға айналдырса, енді бұның орнын бағзы дәуірден тамыр тартқан фольклорлық-діни 

персонаждар мен ұғым-түсініктер басып отыр. Өйткені, әңгіме жанры ұзақ жазылатын хикаят пен роман емес, 

сондықтан оқырман дүниетанымына жақсы таныс діни-мифологиялық ұғымдарды қаламгер түрлі ракруста бере 

алған. Бұл формулалық жазушыға өз туындысын бір жағы жылдам жазып шығуға септессе, екінші жағы өз ойын 

түрлі аспектіде ұғынуы үшін оқырманға ұсынуына мүмкіндік береді.  

Қорытынды. Қазақ прозасындағы неомифологизм үрдісінде айрықша бөліп айтуға тұратын тәсілдердің бірі – 

мифтік құбылтушылық. Адамзаттың балаң санасы тудырған архаикалық мифтердегі адамның басқа заттардың 

кейпіне ене алуытурасындағы сенімдері кейінгі жылдар прозасында жаңа стилизацияға түсті. Думан Рамазан 

кейіпкерінің де құс кейпіне енуі осыны аңғартады. Адам мен табиғат, адам мен жануарларды тұтастандыра қарайтын 

сарынның жаңа уақыт өңдеуіне, интеллектуалдық сүзгіге түсуі қазақ әдебиетінде анималистикалық прозаның 

өрістеуіне де мұрындық болды. Қазақ әдебиетінде хайуанаттарға адами сипаттар берудің өткір философиялық-

эстетикалық астарлары болды. Мифологизмнен тамыр тартатын анималистік образдар адамның болмыспен қарым-

қатынасын тереңдей зерделеудің ұтымды тәсіліне айналды.  
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ЕЖЕЛГІ ӘДЕБИ МҰРАЛАРДАҒЫ АҒАШ БЕЙНЕСІ 

 

Аңдатпа 

Ғылыми мақалада ежелгі дәуір әдеби мұралардағы ағаш бейнесі туралы айтылады. Ежелгі дәуір әдебиеті 

мұралары туралы айтқанда, ең алдымен туындылардың тек қазақ халқына ғана емес, өзге де түркі тектес 

халықтардың әдебиетімен ортақ екендігін, ежелгі түркі тілінде жазылғандығы, ғылыми тұрғыдан қай халықтың 

әдебиеті бүгінгі күнгі тілдегі ұлт тілімен жазылуы шарт еместігін ескеруіміз керек. Осындай ортақ мұралардың бірі 

мақаламызға арқау болған аңыз-ертегілердің символына айналған мықан ағашының нысаналық белгісін айтуға 

болады. Алып ағаш жайлы көптеген аңыз-әңгімелер, тамырын тереңге жайған түркі тектес ұлттардың түп ата-тегінің 

бейнесін көрсеткен ағаш жайлы «Алып терегім құлады»- деген сөз бар. Бұл сөз өте ертеде өзіндік мағынасымен 

құнды, аңыз ертегілерімен де іспеттес жалғасын тауып, бүгінгі күнге дейін киелі ағаш ретінде тарихтан өз орнын 

тапқанды жайында мақалада жан-жақты сұрыпталып, нақты мысалдармен дәйектелді.  

Түйін сөздер: алып ағаш, бәйтерек, аңыз-әңгімелер, құндылықтар, шежіре. т.б. 
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THE IMAGE OF A TREE IN ANCIENT LITERARY HERITAGE 

 

Abstract 

The scientific article deals with the image of a tree in the literary heritage of ancient times. Speaking of the heritage of 

ancient literature, we must first take into account that the works are common not only to the Kazakh people, but also to the 

literature of other peoples of Turkic origin, written in the ancient Turkic language. One of such common heritages is the target 

symbol of the mykan tree, which has become a symbol of the legends on which our article is based. There are many legends 

about the giant tree, the saying "My giant tree has fallen" about the tree, which reflects the roots of the deep-rooted Turkic 

peoples. This word has a long history of its own meaning, as well as legends, and to this day it has found its place in history as 

a sacred tree, which is described in detail in the article with specific examples. 

Keywords: giant tree, Baiterek, legends, values, genealogy 
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ОБРАЗ ДЕРЕВА В ДРЕВНЕМ ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ 

 

Аннотация 

В научной статье рассказывается о древнем образе дерева в литературном наследии. Говоря о наследии древней 

литературы, необходимо прежде всего принять во внимание, что произведения общие не только для казахского 

народа, но и для литературы других тюркских народов, написанные на древнетюркском языке, с научной точки 

зрения нет необходимости писать литературу какого-либо народа. О дереве ходит много легенд, которое отражает 

корни глубоко укоренившихся тюркских народов, один из поговорок «Алып терегім құлады» выраженный во 

многих смыслах. А также, это слово имеет долгую историю своего значения, а также легенд, и по сей день оно 

нашло свое место в истории как священное дерево, о чем подробно рассказывается в статье с конкретными 

примерами. 

Ключевые слова: гигантское дерево, Байтерек, легенды, ценности, генеалогия и.т.д. 

 

Кіріспе. Қазақ аңыз-ертегілеріндегі мықан ағашының (бәйтеректің) нысаналық белгісі – заман, мәңгілік өмір. 

Қазақ үшін о дүние мен бұ дүниенің шекаралық белгісі – шоқ терек. Ер Төстік те, Керқұла атты Кендебай да, Тазша 

бала да бәйтеректің түбіне келіп, осы өмірге оралады. Олар біз жайлаған кеңістіктен өзге кеңістікте өмір сүріп 

келген. «Күн астындағы Күнікей қыздағы» алтын ағаш та сондай құдіретке ие, мықан ағашы (бәйтерек) – мәңгілік 

уақыттың символы. 
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«Ер Төстік» те, «Керқұла атты Кендебай» да, «Күн астындағы Күнікей қыз» да Түркі қағанаты мен оғыз-
қыпшақ дәуірінен бұрын шыққан ертегілер. Мүмкін, оқиға құрылымы жағынан өзгеріске ұшырап, бір желі қосылып, 
бір желі алынып тасталған болар, бірақ, ежелгі дәуірдің нысанасына айналған бәйтерек аңыздың түп қазығы болып 
қалған. Бұл нысана «Қозы-Көрпеш Баян сұлуда» – бестерек, «Қыз Жібекте» – жалғыз қурай. Қу ағаш (Төлегеннің 

панасыздығын меңзеу), «Абай жолында» шынар, алып бәйтерек ретінде көрініс тапты. 
Әдістемесі. Мықан ағашы (бәйтерек) – түркі тілдес ұлттардың түп атасының бейнесі. Қыпшақты тілге тиек етер 

болсақ, қазақ шежіресі бойынша қыпшақтар қазақ орта жүзінің алты үлкен тайпасының бірі.  
«Оғыз-намеде» Ұлық Орда бек Етіл суынан өту үшін ағаш кесіп, сал жасайды. Ол жайында «Оғыз-намеде» 

Оғыз қаған әскеріндегі өзі бек, өзі ер Ұлық Орда бек деген белгілі жауынгер болған делінген. Ол Оғыз әскері Етіл 
суынан өте алмай қысылған кезде, тапқырлық жасап, қалың қолды Етіл суынан сол салмен өткізеді. Үлкен қызмет 

етеді. Оғыз қаған: «Ай, ай сен мұнда бек бол» [1,91] – дейтін эпостың айтуынша Қыпшақ Ұлық Орда бекті Оғыз 
қаған Етіл өңіріне бек етіп тағайындайды. Яғни, Қыпшақ Ұлық Орда бек Етіл өңірінің әкімі, иесі... Алайда ол Оғыз 
маңына топтасқан көп ұлыстың бірі ретінде суреттеледі. «Әрине, мұнда мотив өте көне болып, оның географиялық 
ортасы жаңа болуы мүмкін. Бұл қыпшақтардың VIII–XI ғасырларда осы өңірде болуы жағдайына байланысты қайта 
жаңғыруы да мүмкін» – дейтін ғалымдардың пікірі оғыздар тарихының түрлі кезеңдерінің бір кейіпкер маңына 
топталу процесін меңзейді.  

Ал Әбілғазы шежіресіндегі деректер бойынша жорықта ағаш қабыршағында дүниеге келді делінетін «Қыпшақ» 
атты бала Оғыз қағанның өкіл баласы ретінде соның қолында тәрбиеленіп, кейін сенімді батыры, әйгілі 
қолбасшысына айналады. Дон, Еділ бойындағы халық Оғызға қарсы толқып наразылық білдіргенде, хан соларды 
күшпен басуға көп әскермен Қыпшақты жібереді. Қыпшақ бек наразылықты басқан соң, осы жерде ұзақ жылдар 
бойы билік құрып, кейін 4000 жылдай тәуелсіз өмір сүрген Дешті Қыпшақ мемлекетінің негізін салады. Сол қалың 
Қыпшақ елі осы баладан тараған ұрпақ еді дейді Әбілғазы шежіресі [2].  

Мықан ағашы, алып бәйтерек – ата-бабамыз Алып Ер Тұңға. Оның атасы Қыпшақ, тегі түрік Ишбақай, 
Ишбақайдың арғы атасы – Тарғытай. Тарғытай да бәйтеректің саясында, найзағайлы дауылда дүниеге келген. Ұлы 
Герадот дегдар «Адам ата-Хауа ана» дәуіріне апарады. Ал Адам ата мен Хауа ана бейіштегі жақсылық пен 
жамандықтың парқын танытатын киелі ағаштың жемісін жеген соң біз жаралдық-мыс емес пе. 

Мықан ағашы (бәйтерек) – аңыздарда дүниенің кеңдігінің символы. Ол табиғат пен өмірдің жалғасқан 
айнымалы шексіздігін меңзейді. Фольклортанушы ғалым С. Қасқабасов «... Бәйтеректің басына ұя салған самұрық 

(не алып құс) кейіпкерді аспан әлеміне алып ұшады, иә болмаса жер бетіне шығарады. Зәулім бәйтерек бейнесі – 
қазақ жағдайына сәйкес космостық ағаштың өзгерген түрі. Мұны қазақтардың айдалада өсіп тұрған жалғыз ағашты 
қадір тұту салтынан да көруге болады» дегенді айтады. Бұл ойымызды Шоқан Уалихановтың мына пікірі қуаттай 
түседі: «Жапанда өсіп тұратын жалғыз ағаш немесе бұта қадірленіп, адамдар оның басына түнейді. Қасынан өтіп 
бара жатып, адамдар ағаштың бұтақтарына шүберек байлайды. Ыдыс тастайды. Тіпті, құрбандық шалады. Я болмаса 
аттың жалын түйіп тастайды», «орман тәңірінің киесі атады» деп жалғыз ағашты кестірмейтін, жас талды 

сындырмайтын әдетіміз күні бүгінге дейін жалғасып келе жатуы да сол кездегі түсінік-түйсіктерден қалған болса 
керек» [3,45]. 

Пайғамбарымыздың атасы Абдулмутталиб былай деген: «Бір жолы ұйықтап жатып түсімнен шошып ояндым. 
Дереу бір көріпкелге барып, жорытайын деп ойладым. Оған барғанымда ол бетіме қарап «Ей, Құрайыш басшысы! 
Саған не болды? Жүзіңнен әлдебір беймазалық көрініп тұр. Әлде бір нәрсе болып қалды ма?, - деді. «Иә, бір түс 
көрдім, бұл туралы ешкімге тіс жарған жоқпын» деп оған айтып бердім: Бүгін түсімде өте үлкен бір ағаш көрдім. Бір 

ұшы аспанға жетіп тұр, бұтақтары шығыс пен бастысқа таралған. Ол ағаштан сондай бір нұр шашырайды, күн оның 
қасында жай нәрсе болып қалды. Бірде көрініп, бірде жоқ болады. Адамдар соған бет бұрған еді. Барған сайын нұры 
арта түсті. Құрайыш тайпасынің кейбір адамдары сол ағаштың бұтақтарына жабысуда, кейбіреулері ол ағашты 
кесуге ұмтылуда еді. Бір жас адам ол ағашты кескісі келгендерге тосқауыл болады. Ол адамның жүзі әсем, бүкіл 
денесінен де хош иіс тарап тұр еді. Ондай адамды мен өмірімде көрген емеспін. Мен де әлгі ағаштың бір бұтағынан 
ұстағым келді, бірақ қолым жетпеді»,-дедім. Түсімді айтып, болғаннан кейін оның өңі бозарып, «ол саған 

бұйырмайды», - деді, мен «кімге бұйырады?» дегенімде «Сол ағаштың бұтағынан ұстағандарға», - деді. Сосын 
«Сенің тегіңнен бір пайғамбар келеді, барлық жаққа үстемдік жүргізеді, адамдар соның дініне кіреді», -деді. Сосын 
қасымдағы Әбу Тәліпке қарап, «Бұл оның көкесі болып қалар», - деді. Әбу Тәліп бұл оқиғаны пайғамбарымызға 
пайғамбарлығы білдірілген кезде айтқан және «Міне, сол үлкен ағаш – Әбул Қасым Әл-Әмин Мұхамед 
алейһиссалам» деген [4,30-31]. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с) «Құрманың жапырағы жерге түспейді. Мүміннің де жасаған дұғалары жерге 

түспейді» (яғни, қабыл болмастан кері қайтарылмайды)» деген екен. Құрма пальмасы – Иса пайғамбарды босанған 
кезде Мәриям анамызға пана болғандығы Құранда айтылады. Құранның аяттары ең бірінші құрма ағашының 
жапырақтарына жазылған. Мәдинадағы алғашқы мешіт, құрма діндері мен кірпіштен соғылған. Құрма талшықтары 
Алла Елшісінің төсеніші болған. 

Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с) жасы ұлғайған шағында бір құрма талының діңін құтпа оқитын орын ретінде 
тұрақты пайдаланады. Ол құрма ағашы Пайғамбарымызға тірек ретінде қызмет ететін-ді. Кейін, Алла Елшісіне құтпа 

оқитын арнайы мінбер орнатылғанда, ол сол жаңа орынға ауысады. Пайғамбармыз өзінің әдеттегі орны болған құрма 
діңінен басқа орынға жайғасып, құлшылықтан алдында құтпа оқи бастағанда, Алла Елшісінен ажырап қалған құрма 
ағашы сәби балаша (баланың жылағанына ұқсас дыбыспен) жылаған екен. Әрі ол құрма діңінен шыққан дыбыс, 
Пайғамбар (с.ғ.с) төменге түсіп, қолын оның үстіне қойғанынша тоқтамаған көрінеді [4,201]. 
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Ислам әлемінде жәннаттық жеміс саналатын құрманың орны ерекше. Құран аяттарында құрма пальмасы 

бірнеше рет аталған. Әрі он бес жере құрманың Алла Тағала тарапынан адамзатқа берілген сый екендігі айтылады. 

Алла елшісі құрманы адам үшін ең жақсы тағам деп санаған. Сондай-ақ жүрек ауруларының емі ретінде құрманы 

пайдалануды өсиет еткен. 

Халық арасында тараған тағы бір аңызда осы құрма аманат ретінде жүреді. Бұл Арыстан баб әулиенің Қожа 

Ахмет Яссауиге Алла Елшісінің аманаты тапсырғаны туралы әпсанада айтылады. 

Нәтижелер. Ағаш – адамның күнкөріс қарекеті мен рухани өмірде ерекше орын алатын табиғат нысаны. 

Анимистік дүниетанымға байланысты туындаған наным-сенімдер бойынша ағаштарда жаны бар «тіршілік иесі». 

Әлемнің көптеген халықтары Ағашты қастерлеп, табынған. 

Саян-Алтайдағы түрік халықтары Ағашқа құрбандық шалып, сан түрлі жора-жосындар атқарды. Олардың 

ағашты ерекше қастерлеуі орманды өлкенің тұрғындары болғандығымен байланысты болса керек. Мысалы, иркит 

руы өздерінің «әкесі ырғай, анасы қайың» деп санайды. Ал қазақта қыпшақ руының арғы тегі ағашпен байланысты 

айтылғаны белгілі. 

Оғыз қағанның жарын Тәңіріден тілеуі, оның бірінің ағаш қуысында отырған сұлулығы керемет қыз болуын 

сипаттайтын тұстары да түрлі фольклорлық наным-түсініктер тоғысқан. Осындағы ағаштың қуысындағы сұлу қыз 

көзінің көктен де көгірек, шашының теңіз толқынындай (ол да көк) болуы – тәңірлік нанымның көріністері. Себебі, 

Жаратушы Көк Тәңірінің мекені көкте болғандықтан, ең әдемі де қасиетті түс – Көк, және ол Тәңірінің нышаны 

болып дүниеге келу мотивінің негізінде ежелгі адамдардың ағашты тотем тұтқан наным-сенімінің ізі бар. 

Талқылау. Қазақ фольклорындағы ағаш культі жайында С.А. Қасқабасов: «Ертегілерде үш әлемді, яғни бүкіл 

космосты, сөз еткенде үлкен зәулім ағаш суреттеледі. Бұл ағаш көп жағдайда мифтік үш әлемді вертикальді түрде 

жалғастырып тұрады. Ғылымда оны «әлемдік ағаш» (мировое дерево) немесе «космостық ағаш» (космическое 

дерево) деп екіге бөледі. Осы космостық ағаш бейнесі көне мифтермен бірге шамандық нанымға да кіріккен. Жалпы, 

әлемдік ағаш туралы мифтік ұғым қазақтың ертегілері мен шамандық нанымында да кездеседі. Рас, онда жоғарыда 

айтқан көне мифтердегідей емес, реликт түрінде кездеседі. Мәселен, кейбір қазақ ертегілерінде зәулім бәйтерек 

суреттеледі. Ол кейіпкердің өмір жолында өте маңызды рөл атқарады. Бәйтерек түбінде айдаһарды өлтірген кейіпкер 

аспан әлеміне көтерілуге немесе жер астынан шығуға мүмкіндік алады: бәйтеректің басына ұя салған Самұрық (не 

алып қарақұс) кейіпкерді аспан әлеміне алып ұшады, я болмаса жер бетіне шығарады. Міне, мұндағы зәулім 

бәйтерек бейнесі – қазақ жағдайына сәйкес космостық ағаштың өзгерген түр» – дейді [3,86-87].  

Ежелгі заманның ұлы бақсылары: «Менің тұрағым – Көк Тәңірі, Күн мен Ай, анам ағаш, жел мен су» [5,601] – 

деген екен. Сондай-ақ ғалым космостың ағаш бейнесінің шамандық нанымда жақсы сақталғандығы, қазақ 

бақсыларының қолына ұстаған асатаяғының (асай-мұсей) осы космостық ағаштың өзгерген элементі деген ойлар 

ұсынады. Жалпы ағаш тотеміне қатысты ғалымдардың түрлі тұжырымдары бір арнаға тоғысады. 

Шамандық сенімдегі, болашақ бақсының құтын аспан әлемінің рухтары – құстар алып кетеді де, қасиетті 

ағаштың басындағы ұяға апарып тәрбиелейді. Мұндай Әулие ағашты сахалар Ыйық мас деп атаған. Бақсы неғұрлым 

күшті болса оның құты ағаштың жоғарғы жағында, әлсіздеу болса төменгі бұтақтарындағы ұяда тәрбиеленетін 

болғанғандығы туралы Ш. Ыбыраев пікірлер түйіндеген [5,601]. Осындай тәрбие кезінде бақсының құты аққу құсқа 

айналдырылған. Кейін бақсының өзіне қайтарылып берілген. 

Кумандардың сенімі бойынша өлген құдайдың қызынан туған Құрылтайдан тарайтын бақсылар тумай тұрғанда 

оның «бәйтерегі» басқа бір мифтік елде өсе бастайды» екен [6,103]. Әлемдік ағаш, аспан, жер және жер асты әлемін 

байланыстырушы, сондай-ақ екі дүние арасында дәнекер жалғастырушы қызметін атқаруы И. Кастанье жазып алған 

бір бақсылық сарында сақталған:  

 

 Он бесімде жабысты, 

 Жиырмада табысты. 

 Көнбес ескі көндерде, 

 Қу ағашқа түнерде [7,45].  

 

«Мұндағы «он бесінде жабысып, жиырмасында табысқан дерт» бақсылықтың қонуы екені даусыз, ал «қу 

ағашқа түнеу» де сол Сібір шамандарының түсінігіндегі ана-құстың бақсы құтын ағаштағы ұяға түнетуі болса керек» 

– деп көрсетеді Ш. Ыбыраев [5,601].  

Сондай-ақ «Қорқыт ата кітабындағы» Ораздың ағашқа сиынып, онымен тілдесуі осы байырғы тотемдік 

түсініктердің сілемдері (екінші жыр). Жалғыз көзді дәуді өлтіретін Бисат өзі туралы: 

Атам атын сұрар болсаң, қаба ағаш, 

Анам атын сұрар болсаң, күркіреген арыстан,- деуі Оразды гәуірлер қол-аяғын байлап, дар түбіне әкелгенде 

оның дар ағашына қарап: 

«Атың ағаш десең, шамданба ағаш! О, Мекке мен Мәдиненің есігі болған ағаш! Құдаймен тілдескенде, 

Мұсаның асасы болған ағаш! Ерлердің ері Әлидің дүлділіне ер болған ағаш! Зұлпықарға сап болған ағаш! Хасан мен 

Хұсайынға бесік болған ағаш! Ерге де, әйелге де қатер болған ағаш! Мені саған асар болса, құлап түс ағаш! [8,56] деп 

сөйлеуі Ағаш культімен байланысты көне ұғымдар.Ол қасиетті адамның не бақсының атасы (анасы) ретінде 

ағаштың аталатындығы тағы да сол құттың мекені болумен ұштасып жатыр. Көне түркілік ұғымда ағашты ана санау, 

адам жанының ағашқа барып паналауы сияқты ұғымдар орын алғандығын зерттеушілер жазған. 
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Қорытынды. Оғыздың болашақ жарын ағаш қуысында кездестіріп ғашық болуында осы көне түсініктердің ізі 
жатыр. Сондай-ақ эпоста белгілі бір этникалық атаудың берілуінде де осы ұғымның ықпалы бар. Мәселен: «Оғыз-
наме» кітаби эпосында Етіл (Еділ) өзенінен әрі өтіп, Үрім (Рим) қағанмен соғысқан Оғызға, Ұлық Орда деген шебер 
кісі ағаштан сал жасап, дүние-мүлкімен аман-есен бері өткізеді. Ұлық Орданың бұл ісіне сүйсінген Оғыз қаған: «Сен 

осы жерге бек бол, «Қыпшақ» бол, – дейді. Әбілғазының «Түріктер шежіресінде» ағаш қуысында туған балаға Оғыз 
қаған «Қыпшақ» деп ат қояды. Себебі, «қыпшақ» – ағашта туған деген мағынаны білдіреді екен.  

Көне замандарда төл топырағымызда жасалып, сақталып келе жатқан мұралар да аз емес. Адам танымының 
алғашқы кезеңдеріндегі айнала табиғатты тұтас жан деп ұғыну, адам мен табиғаттың бір-біріне оң және теріс 
әсерлері туралы түсініктер бұрынғы ата-бабаларымыздың тұрмыс-тіршілігіне тірек болып, бүгінгі заман ой-
танымында, әдеби көркемдік әдістерінде сақталған. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҚЫЗ БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ КӨРКЕМДЕЛУ СИПАТЫ 

 
Аңдатпа 

Мақалада қыз бала тәрбиесінің қазақ әдебиетінде көркемделу сипаты мен ерекшелігі айқындалған. Қазақ мақал-
мәтелдеріндегі ана бейнесінің, қыз тәрбиесінің суреттелу ерекшелігін нақты мысалдармен дәлелденген ғылыми 

мақалада қазақ қыздарына қайсарлық, өжеттік, тәкаппарлық, көрегенділік пен даналық сияқты қасиеттер ғасырлар 
бойы ел аузындағы аңыз әңгімелерге, батырлар жырына, ән-жырға арқау болғандығы тұжырымдалған. «Қызға 
қырық үйден тыю» деген дана философиялық қағидаға орай ата-бабаларымыз қыз баланың тәрбиесіне ерекше мән 
берген. «Қыз өссе елдің көркі» дегенге сай болу үшін оны адамгершілікке, парасаттылыққа, еңбек сүйгіштікке, 
әдемілікке баулыған. «Қыз жат жұрттық» деп айтылып, өмірден сабақ ала білген бабаларымыз бөтен елде 
қыздарының тәрбиелігі-мен, көргендігімен дараланғанын қалады. 

Қазіргі ұлттық әдебиетіміздің алдында тұрған ең басты мәселе – әйел-аналар бойынан кездесетін жағымсыз 
мінездерден гөрі, ертеден бойына құт дарыған, отбасының берекесі, ұлттың тәрбиесін негізге алған әйел-аналар 
бейнелері шебер сомдалған шығармалардан үзінді келтірілген. Елінің еркіндігі үшін ерлермен бірге атқа қонып, 
қайыспас қайсарлық танытқан қазақтың батыр қыздары туралы жазылған шығармалар туралы да ғылыми мақалада 
мысалдар келтірілген.  

Түйін сөздер: қыз тәрбиесі, ауыз әдебиеті, проза, мақал даму, поэзия, рухани құндылық, рухани қазына 
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ARTISTIC FEATURE OF GIRLS ' EDUCATION IN KAZAKH LITERATURE 

 
Abstract 

The article reveals the features and nature of artistic design in Kazakh literature. In the scientific article, proved by 
concrete examples of the features of describing the image of a mother, raising a daughter in Kazakh Proverbs, it was 
formulated that such qualities as selflessness, courage, arrogance, foresight and wisdom have been the basis of legendary 

stories, heroic songs, songs in the mouth of the country for centuries. In connection with the wise philosophical principle 
"forty years of a girl", our ancestors paid special attention to the education of girls. In order to meet the" Kyz osse Eldin 
korkimi", he was instilled morality, decency, hard work, beauty. As they say "Kyz zhattyk", our ancestors, who studied life, 
wanted the upbringing of their daughters in a foreign country to be individualized by what I saw. 
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The main problem facing our modern national literature is the images of women-mothers who have taken as a basis the 

upbringing of the nation, prosperity, and family well-being, and not the negative character traits found in women-mothers. 

The scientific article provides examples of works about Kazakh heroes who performed equestrian feats together with men for 

the freedom of their country and showed unwavering selflessness. 

Keywords: education of girls, oral literature, prose, proverbs, poetry, spiritual values, spiritual treasures 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕРТА ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК В КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье раскрываются особенности и характер художественного оформления в казахской литературе. В 

научной статье, доказанной конкретными примерами особенностей описания образа матери, воспитания дочери в 

казахских пословицах, было сформулировано, что такие качества, как самоотверженность, смелость, высокомерие, 

дальновидность и мудрость, на протяжении веков были основой легендарных историй, героических песен, песен в 

устах страны. В связи с мудрым философским принципом "сорок лет девочке" наши предки уделяли особое 

внимание воспитанию девочек. Для того, чтобы соответствовать» Қыз өссе елдің көркімі", его привили 

нравственность, порядочность, трудолюбие, красоту. Как говорится "Кыз жаттық", наши предки, которые учились 

жизни, хотели, чтобы воспитание дочерей в чужой стране было индивидуализировано тем, что я видел. 

Главная проблема, стоящая перед нашей современной национальной литературой, – это образы женщин-

матерей, взявших за основу воспитание нации, благоденствия, семейного благополучия, а не негативных черт 

характера, встречающихся у женщин-матерей. В научной статье приведены примеры произведений о героях-казахах, 

которые за свободу своей страны вместе с мужчинами совершали конные подвиги и проявляли непоколебимую 

самоотверженность. 

Ключевые слова: воспитание девочек, устная литература, проза, пословицы, поэзия, духовные ценности, 

духовные сокровища 

 

Кіріспе.Қазақ халқы қыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, ұлт тағдырымен байланысты қараған. Бұл үрдімті 

байырғы ауыз әдебиетінен бастап, күні бүгінге дейін ақын-жазушылар шығармаларына тақырып етіп, көркемдеп 

жеткізуде. 

 Әйел- ана сонау түркілер түсінігінде отбасының құты мен ырысы, ұйытқысы мен жылуы. Түркі дүниесін терең 

зерттеген тарихшы-ғалым Лев Гумилев «Көне түріктер» деген іргелі зерттеуінде «Түркілер әйелдерді сал-серілердей 

әдейі қатты құрметтейтін. Баласы үйге кіргесін әуелі шешесіне иіліп, тәжім еткен, содан кейін барып әкесіне сәлем 

берген. Орхон жазуында да ордада апа қарындастары қалып қойып, оларға ажал қаупі төнгенде, Күлтегіннің оларды 

жанқиярлықпен қорғап қалғаны зор шабытпен жырланады. Түркілерде анасының шыққан тегіне айырықша мән 

берілген», - деп жазған. Қазақ халқының «Жігіттің жақсы болуы нағашы-сынан» деген сөзінің мағынасы да тереңде. 

Оның түп мәніне үңілсек, ата-бабаларымыз аналарының, жұбайларының қадір-қасиетіне, оның шыққан тегімен 

байланыстырған. Мұның өзі қыз баланың ұрпақ өрбітудегі орнының жоғары, жауапты екендігін танытады. 

Халық мақал-мәтелдеріндегі әйелдер образының көркемделу деңгейінің жан-жақтылығымен дәлелдейтін 

болсақ, ол біріншіден, әйел үйдің сәні, үй іші жұмыстарының билеушісі ретінде суреттеледі. Екіншіден, әйел 

ерлердің сенімді серігі, жөн сілтер ақылшысы ретінде бейнеленген. Қазақ мақал-мәтелдерінде ерлердің дәуірге сай, 

жарамды азамат болып жетілуін әйелдерге байланыстыра бейнелейді. Үшіншіден, әйел адам балалардың ең алғашқы 

тәрбиешісі, қамқор, қорғаны. Қазақ мақал-мәтелдерінің көпшілігі еңбекпен, шаруашылықпен байланысты 

болғандықтан, бала тәрбиесінің негізі де еңбекке, шаруашылыққа баулу. Қазақ әйелдерінің бір міндеті – үйде бала 

бағу болғандықтан, 5 жасқа дейінгі бала тәрбиесі негізінен аналарға міндеттелген де, бала тәрбиесінде ана негізгі 

орында тұрған.  

«Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқтығын» ерте түсінген халқымыз өз мақал-мәтелдерінде ана-бала 

махаббатын айшықты тілмен әсем де, терең суреттеп берген. Мысалы: «Баласы бәйгеге шапса, шешесі үйде отырып, 

тақымын қысады», «Әке қарғысы – оқ, шеше қарғысы – боқ», «Орақ ұстап, әкең қалғанша, оймақ ұстап, шешең 

қалсын» деп, әке мен шешені салыстыра тұжырымдап, бала үшін ананың аяулығын айтқан. Сондықтан да, қазақ 

мақал-мәтелдерінде ана ұрпақ тәрбиешісі, ақылгөй ретінде көзге түседі. Төртіншіден, әйелдер ынтымақтың дәнекері 

ретінде бейнеленеді. «Ат сатсаң аймағыңмен» дейтін халқымыз ауыл, ру-ұлыстар берекесіне ерекше мән беріп, 

әйелдерді осы берекенің ұйтқысы, дәнекері ретінде қараған, бұны төмендегі мақалдардан көруге болады. 

Қазақ халқы ана тәрбиесімен ісмер, әдепті, арлы болып өскен қыздарын алақанға салып әлпештейтін. Мұны 

«Қыз өссе – елдің қөркі», «Жақсы қыз – жағадағы құндыз» қатарлы мақалдардан аңғарсақ, түскен жеріне аяғымен 

құт әкелген көргенді келіндер есейе келе, ауылдың үлкен-кішісіне жібектей мінезі, ақылгөй шешендігімен жағып, 

ауылды аузына қарататын дана аналар болған. Мұны халқымыз «Ерін баққан әйел елін де бағады», «Абысын тату 

болса – ас көп», «Алған жарың жақсы болса – үйіңнен қонақ кетпес, алған жарың жаман болса – досыңның да аяғы 
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жетпес» қатарлы мақалдарымен тұжырымдап, бүкіл ауыл берекесінің, ағайын-достар татулығының ұйтқысы әйелдер 

етіп қөрсеткен. 

Әдістеме.Анаға деген риясыз құрметті Сегіз серінің «Гаухартас» әніндегі «Анаңнан айналайын сені тапқан» 

деген жолдан-ақ көруге болады. Жалпы, бұл тақырып қазақ ауыз әдебиеті үлгілерінде жиі кездеседі. 

Қазақта қыз баланың, жалпы әйел затының бойындағы төменшектік, именшектік, ұялшақтықтан гөрі өжеттік, 

еркіндік, ақыл, парасат сияқты қасиеттерді жоғары бағалайды. 

Қазақ қыздарына қайсарлық, өжеттік, тәкаппарлық, көрегенділік пен даналық сияқты қасиеттер ғасырлар бойы 

ел аузындағы аңыз әңгімелерге, батырлар жырына, ән-жырға арқау болған Тұмар, Зарина, Роксана, Домалақ ене, 

Айша бибі, Құртқа, Гүлбаршындардан келгені анық. Қазақ: «Асыл әйел әрі еркек, әрі қатын», - дейді. «Жақсы әйел» 

және «жаман әйел» концептісінің көрінісін ақынжыраулар шығармашылығынан да, шешендік сөздер үлгісінен де 

көруге болады: Жақсы қатын алсаңыз, Жақсылығын білдірер, Ерін жөнге көндірер, Анық осы, бозбала, Жұмақтан 

шыққан хормен тең, Алғаның жаман жолықса, Жамандығын білдірер, Ер қадірін кетірер, Оның өзі, бозбала, 

Маңдайға біткен сормен тең (Шал ақын); «Әйелдің жақсысы қандай, жаманы қандай болады? - дейді Ыбырай, 

шешенге: - Әй! - дегенде: - Ә; - десе, - Манағы қайда? - дегенде:- Мә, десе - жақсы әйел сол. - Әй! - дегенде: - Оқ, 

десе, - Манағы қайда? - дегенде: - Жоқ десе, дау да іздеме, жау да іздеме, бәрі де өз үйіңде, - депті Тұяқ шешен». 

Аталған тілдік деректер «жақсы ер балашағаның қамын ойлап, табыс табумен айналысуы керек те, оны 

жарататын, іске асыратын, қонақты дұрыс күтіп, ерінің жақсы атын шығаратын, үй шаруашылығындағы мәселелерді 

өзі шешіп, күйеуінің ақылына ақыл қосып, дұрыс шешім қабылдауға итермелейтін – жақсы әйел» деген қазақтарда 

қалыптасқан көзқарасты дәлелдей түседі. 

Халық: «Алып анадан туады», - дейді. Аңыз, ертегі, әңгімелердің өзінде де әйелдердің неше түрлі образын 

табуға болады. Халықтың шешені атанған Жиреншеге қысылған жерде жол тауып, өлімнен қорғап отыра-тын, 

ханның сұмдық пікіріне тор құрып, өзіне бас игізетін Қарашаш - айта қалғандай ақылды әйелдің образы. Халық оны 

өзінің ардағы еткен Жирен-шеден де артық санайды. Жиренше ақыл таба алмай қалғанда, ақыл тауып беретін де, 

сөзден мүдіргенде ауызына сөз салатын да Қарашаш болды.  

Қазақ әйелдері туралы сөз болғанда, әсіресе олардың сырты мен іші үйлескен сұлулығы, мінез байлығы, ақыл-

парасаты жөнінде әңгімелеген-де, ең алдымен батырлар жырындағы әйел кейіпкерлердің көз алдыңызға келері 

сөзсіз. Құртқа – қазақ әйеліне тән ақыл-парасат пен көрегенділік-тің, Жібек – сұлулық пен сымбаттың, Айман мен 

Ақжүніс әйел үшін таптырмайтын қасиет – қулық пен айлакерлік, тапқырлықтың, ал Баян – сұлулықпен бірге 

махаббатқа адалдықтың, сезімге тұрақтылықтың символы.  

Әрі сұлу, әрі ақылды, әрі ел қорғайтын батырға жәрдемші әйелдерді біз батырлар эпосынан көп табамыз. 

Соның бірі – Құртқа. 

Нәтижелер.Құртқа – халықтың ең таңдаулы, ақылды әйелінің образы. Құртқаны дәріптегенде, оны ақылды етіп 

көрсеткендегі мақсат - жас әйел, қыздарға Құртқаны үлгі ету. Әйелдің рөлі тек қана үй жұмысы, еркекті күту емес, 

әлеуметтік мәселеге қатысып, олардың да ел үшін қызмет етуін аңсаған-дық. Бұл жерде елдің көзқарасы мен үстем 

таптың көзқарасы екі басқа. Қазақтың үстемдік еткен феодалдар табы әйелді мал орнына ұстап, оларды тек еркектің 

құмары үшін деп ұқса, халық әйелдерді өзінің ақыл, ойын ел қорғауға жұмсайтын, елін жаудан қорғайтын, ел ардағы 

батырға көмекші, жәрдемші, ақылшы болатын өз балам деп ұғады. Жырда суреттеген әйелдердің ақылдылық, 

айлакерлік, алдын болжағыш қырағы-лықтары, тап сол қалыпта болмаса да, «сол болса» деген ұлы арманның 

ұшқыны, ел тілегі.  

Қобыландыны елдің кейінгілер үшін үлгілі ұлы десек, Құртқа – үлгілі қызы.  

Қазіргі ұлттық әдебиетіміздің алдында тұрған ең басты мәселе – әйел-аналар бойынан кездесетін кері 

мінездерден гөрі, ертеден бойына құт, жолына нұр, алысқанда аруағын асырар сарқылмас күш иелері әйел-аналар 

бейнелері шебер сомдалған. Ел басқарған бабаларымыз аналарымен, жұбайларымен ақылдасып ел мәселесінің 

шешіп отырған жайттар тарих беттерінен белгілі. Елінің еркіндігі үшін ерлермен бірге атқа қонып, қайыспас 

қайсарлық танытқан қазақтың батыр қыздары жайлы бүгінгі ұрпақ білуі керек. Кең байтақ қазақ даласының 

тыныштығын қорғай білген қайсар қыздар, тарихи тұлғалар туралы жазылған құнды деректерге, қолжазбалар мен 

хикаяларға бір сәт көз жүгіртер болсақ, талай таңдай қақтырар ерліктерге куә боларымыз хақ. 

Мәселен, біздің дәуірімізге дейінгі 570-520 жылдары өмір сүрген Тұмар ханым (Томирис)! Ол жүрек жұтқан 

батырлығымен ғана емес, елінің ертеңін тереңнен ойлай білетін даналығымен, ділмар шешендігімен аты аңызға 

айналған тұлға. Жазушы-ғалым Тұрсын Жұртбаевтың «Дулыға» атты кітабындағы мағлұматтарға жүгінсек, кезінде 

талай елді басып алып, көп жұртты қан қақсатқан қаһарлы парсы патшасы Кир Тұмар ханымға елші жіберіп: «Маған 

тұрмысқа шықсын. Екеуміз екі елдің басын қосып, бірігіп билейік», деп алдаусыратады. Кирдің мақсаты сақ елін 

жаулап алу екенін түсінген Тұмар ханым: «Мен елімнің падишасымын. Мен иілсем – елімнің иілгені. Кир көзін 

маған емес, менің еліме салып отыр. Ал, мен еліме бұғау салдыртпаймын, ата-баба аруағы жатқан жерді жаттың 

табанына таптатқызбаймын, қорлатпаймын. Соны есінде сақтасын», - деп жауап береді. Батыр апамыз айтқанын 

істеді де. Сөзге тоқтамаған Кир патшаны қанға тұншықтырды. 

Қазақ әйел мәртебесін әрқашан жоғары қоя білген халық. Есімі ел ұранына айналған абыз аналардың бірі–

Домалақ анамен Бәйдібек бабамыз ел шаруасын да, отбасы мәселелерін де келісіп шешіп отырған. Әйгілі Мөңке 

бидің «Әйеліңмен дос бол, үйіңнің берекесі кіреді» деген нақылын, Әз-Жәнібек ханның тұсындағы Жиреншенің 

Қарашаштың қара басын қара орманға балағанын, Қазыбек бидің «Аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң 

қымбат» деген кесімді сөздері халқымызда әйел затын ер азаматтардың қадір тұтып, қастерлеп бағалағанына көз 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%B7
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жеткіземіз. Абайдың әкесі Құнанбайдың да көп жайттарды анасы Зере мен жұбайы Ұлжанның пікірмен санасып, 

ортақ мәмілемен келісіп отырғаны белгілі. Қазақтың «Келісіп пішкен тон келте болмас» деген мәтелі де осы сөзімізге 

орайлас айтылатын сынды. Енді, одан бері тарих беттерін парақтар болсақ, «Алашорда» қозғалысының қайраткер-

лері азаматтар жынысына қарамай өз құқығын заңды саяси талаптар арқылы қорғауы мәселесін көтеріп, әйелдердің 

саяси құқығы ерлермен тең болуға тиісті деген қаулы қабылданғаны белгілі. Ұлы Отан соғысы кезеңінде ерлермен 

қатар, отанын қорғауға ерлермен бірдей аттанып ерлік көрсеткен қазақ қыздары Мәншүк пен Әлия еңбегін қайда 

қоясыз».  

Ел басына қауіп төнген кешегі екінші дүниежүзілік соғыста «Ер апаларының» ерліктерін жасаған қазақтың 

Мәншүк пен Әлиясы шығыс халықтарының-мақтаны. Қашанда қиын-қыстау кездері батыр қыздары-мыздың ерлігі 

ерекше көзге түсетінін тарих та, өмір де дәлелдеп келеді. 

Желтоқсан оқиғасының батыл қыздары Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамметжанова сияқты ұлттық намысты 

берік ұстаған, ерлік пен елдікті ұран еткен ұлтжанды қыздарымыз қаншама. Қазіргі заманда ұл-қыздары-мыз бен 

немерелеріміз өздерінің әкелері мен бабаларының әулетті ісіне, олардың, салып берген игі жолына мақтанса, соларға 

еліктеп өссе дейміз. Ал ата-аналарымыз сондай салауат иесі боп өсіп келе жатқан ұл-қыздарына сүйсінсе дейміз. 

Өздерінің жақсы ісін, жарқын мұрагерлеріне мақтанса дейміз. Біздің ұрпақ адамзаттың ізгілігі мен инабаттылығын, 

олардың әділдігін бағалай білетін байыпты азамат болса дейміз». 

Коммунистік-тоталитарлық жүйенің әлемде алғаш рет іргесін шайқалтқан, Тәуелсіздікке жол ашқан 

Желтоқсандағы жастардың, әсіресе, қазақ қыздарының қаһармандығы кезінде ақын Исраил Сапарбайдың «Мен 

қазақ қыздарына қайран қалам» деген өлеңімен әрленгені белгілі. 

«Қазақ әйелі» деген қасиетті ұғымның қалыптасуына негіз болған Ғ.Мүсіреповтың романтикалық әңгімелері 

туралы айтар болсақ, «Ашынған ана», «Адамның анасы», «Ананың анасы», соның ішінде «Ұлпан» секілді 

шығармаларындағы қайталанбас мәнде сомдалған әйел үлгісін көруге болады. 

Ғабит Мүсірепов әңгімелеріндегі қазақ әйелдерінің өршіл де өжет, қажырлы да сабырлы, пайымды да, ақылды 

қасиеттері барынша жарқын суреттелген. Жазушы әңгімелерінің көркем идеясы, сюжеттік құрылымы-мен тамаша 

сабақтасқан озық туындылар ретінде бағаланады. Әңгімелері-нің бір ерекшелігі – адам психологиясына терең 

бойлататын қайсарлық, өжеттік, адалдық қасиеттерді ішкі күрделі көңіл-күймен шебер танытады.  

Жазушының ана тақырыбына жазған әңгімелерінде ананы ардақтау, оның ұлылығы алдында бас ию басым 

болып келеді. Жазушы суреттеген әйелдер өз балаларының ғана емес, жалпы адамзаттың асыл анасы ретінде асқақ 

ардақталады. Өйткені, ол – адамға өмір сыйлаушы, қоғамдық өмірдің тірегі, қайнар көзіндей мәңгілік махаббаттың 

иесі. Жазушының ана әңгімелері оқырмандарын адамгершілікке үндейді, үлкенді сыйлауға, адамға мейірбан болуға 

тәрбиелейтін танымдық-тәлімдік, тәрбиелік маңызы жоғары туындылар.  

Талқылау.Б.Майлиннің «Зейнештің серті», «Күлпаш», «Әже», «Раушан – коммунист» еңбектеріндегі әйел 

бейнелерінен, М.Дулатовтың «Ақбілегіндегі» Ақбілектің, «Бақытсыз Жамалындағы» Жамалдың, С.Торайғыровтың 

«Қамар сұлуындағы» Қамардың, М.Әуезовтың «Абай жолындағы» Зере мен Ұлжанның бейнелерінен қазақ 

әйелдерінің сол дәуірдегі нағыз, шынайы бейнелерін айнадағыдай көре аламыз. 

 Сол дәуірдегі әйелдерге қатысты әйел теңсіздігі, қалың мал секілді өзекті мәселелерден тыс, тек қана әйел 

бейнесіне көз жүгіртер болсақ, ол бейнелер – ибалы қыз, инабатты келін, жанашыр жар, тәрбиенің қайнар көзі іспетті 

иманды һәм еңбекқор аналар. Мұндай құндылығы зор шығармалардың әлі талай келер ұрпаққа өткен ғасырлардан 

үлгі етер әйел бейнесін жеткізері даусыз. Ал енді сол келер ұрпағымызға келешекте қазіргі қоғамымыздағы әйел, 

аналарымыздың нағыз бейнесін өз деңгейінде жеткізе аламыз ба? Оларды қоя тұрып, біздің өзіміз дәуіріміздің 

тынысынан сыр шертетін әдеби әңгімелерден, көркем шығармалардан боямасыз өмір, бұқпасыз кейіпкерді, дәлірек 

айтсақ, замандастарымыздың шынайы кейпін көре алып жатырмыз ба? 

Қазіргі әдебиетіміздегі әйел тақырыбына бағытталған көркем шығарма-лар жоқ емес, бар. Әйел, аналарға арнап 

қалам тартып жатқан жазушыларымызда бар, дегенмен, толыққанды образ жасалып, бүгінгі замандағы әйел келбеті 

ашылып, ұрпаққа еліктер образдар суреттеліп жатыр ма?  

Бүгіндегі әйел болмысын зерделеп, қоғамдағы ащы шындықты көркем-дей білген туындылардың бірі жазушы, 

халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Қуандық Түменбайдың «Ұябасар» атты шығармасын айтсақ 

болады. Әңгімеде соңғы 20 жылдағы тәуелсіздік алғаннан кейін, нарық заманы келіп, кәсіпорындардың, соның 

ішінде, АХБК жабылуы себебінен, жұмыссыз қалған жас қыздың күнкөріс қамымен тәнін саудалағаны ашық 

суреттеледі. Бұл сол әңгімедегі Салтанаттың ғана басынан өткен жайт емес, талай қаракөздеріміздің мына заманда өз 

орнын таба алмай жүргенінің дәлелі.  

Қорытынды.Қазақ әйелі бүгінде заман дәрежесіне сай қайраткерлік жасампаздық дәрежеде жетті десек 

қателеспейміз. 20 жылдық тәуелсіздік кезеңінде саяси аренада, мемлекеттік басқару саласында талай аруларымыз 

дара тұлға ретінде, қайраткерлік дәрежеде қызмет жасауда. Іскерлік әлемінің тамаша тәжірибесінен өзіндік 

қолтаңбаларымен еліміздің даму кезеңіне ықпал етуде. Экономикалық-саяси тұрғыдағы әйел мәртебесінің гендерлік 

саясат негізінде теңдестірілуі – еліміздің жан-жақты дамуына, заманауи қазақ әйелінің – басшы, бизнес-вумен, 

өндірістік, ғылым, шығармашылық және т.б. салалар қызметкері имиджін жандандыруына және позитивтен-діруге, 

ынталандыруда жаңа биіктерге жеткізу жолы.  
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БАҚҚОЖА МҰҚАЙДЫҢ «ӨМІРЗАЯ» РОМАНЫНДАҒЫ  

КӨРКЕМДІК ҚҰРАЛДАР МЕН ӘДІСТЕРДІҢ РОЛІ  

 

Аңдатпа 

Ғылыми мақалада Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» романындағы замана шындығын суреттеудегі көркемдік 

құралдар мен әдістердің рөлі сөз болады. Романдағы өмір шындығының көркем шындыққа айналу жолындағы 

бейнелеуші әдіс-амалдардың негізгі қызметін баса көрсетіп, суреттелген кейіпкерлердің адами болмысының 

барынша ашылуына айрықша көңіл бөліп, көркемдік тұрғыдан тұжырымдалуы туралы сараптама жасалды. 

Мақаланың мақсаты қазақ көркем прозасындағы өзіндік болмысы мен дара қолтаңбасы айқындалған 

шығармалардың шындықтың әсерлі көркемделуіне, ой мен образға, адамгершілік парасаттылыққа, терең 

философиялық мәнін ашуға бағытталған. Жазушы шығармаларының құндылығы да суреттеудің нақтылығымен 

шынайылығында болса керек. Әдебиеттің өзіндік танымын терең түсінген жазушы оның бар қадір-қасиетін көркем 

туындыға сыйғызуға бар күшін салған. Сол себепті де тарихи шындықты бұрмаламай, оықырманына нанымды 

суреттеу арқылы шығарманы шырайландыра түскен. Әдеби теориялық бағдарды бетке ұстар болсақ, жазушы бұл 

шығармада ұлт болмысына сай жаңа характер сомдаған. Б. Мұқай өз туындыларында көркемдік тәсілдерді 

пайдаланып, ұлттық характер сомдап, тың идеялық шығармаларымен барынша танымал болған қаламгер. 

Шығармада бейнеленген өмір құбылыстары сол туындының тақырыбы десек, әдеби шығарманың идеясы оның 

мазмұнындағы бірлік тұтастығы. 

Түйін сөздер:көркем шығарма, образ, тарихи тұлғалар, замана шындығы, сөз өнері, ұлттық характер, 

патриотизм, сюжет  
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THE  ROLE  OF  ARTISTIC  MEANS  AND  METHODS  IN  BAKKOZHA  MUKAI'S  NOVEL  «ӨМІРЗАЯ» 

 

Аbstract 

In the scientific article, the role of artistic means and methods in describing the realities of time in Bakkozha Mukai's 

novel "Umirzaya" will be discussed. An analysis of the artistic formulation of the depicted characters was carried out, 

emphasizing the main function of figurative techniques on the way to the transformation of the reality of life in the novel into 

an artistic reality, paying special attention to the maximum disclosure of human reality. The purpose of the article is to reveal 

the deep philosophical meaning of the works, thoughts and images, moral intelligence, and expressive reality of the works of 

Kazakh artistic prose, which reveal their identity and uniqueness. The value of the writer's works is also probably due to the 

accuracy of the description. Having a deep understanding of the self-knowledge of literature, the writer made every effort to 

fit all his dignity into a work of art. Therefore, without distorting historical reality, the work was decorated with a convincing 

description of the oikyrgan. As for the literary theoretical orientation, the writer created a new character in this work that 

corresponds to the realities of the nation. B. Mukai is a writer who used artistic techniques in his works, created National 

characters, and became famous for his original ideological works. While the phenomena of life depicted in the work are the 

subject of this work, the idea of a literary work is the unity of unity in its content. 

Keywords: works of art, images, historical figures, modern realities, art of speech, national character, patriotism, plot 
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РОЛЬ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  И  МЕТОДОВ  В  РОМАНЕ  БАККОЖА  МУКАЯ  «ӨМІРЗАЯ» 

 

Аннотация 

В научной статье речь пойдет о роли художественных средств и методов в описании реалий современности в 

романе Баккожи Мукая «Умирзая». В романе сделан анализ художественной выразительности, подчеркивающий 

основную деятельность изобразительных приемов на пути превращения реальности жизни в художественную 

реальность, уделяя особое внимание максимальному раскрытию человеческой сущности изображаемых персонажей. 

Цель статьи-раскрыть глубокий философский смысл, мысль и образ, образность, выразительность, выразительность 

и выразительность произведений в казахской художественной прозе, в которых отражена самобытность и 

самобытность. Ценность произведений писателя, вероятно, также заключалась в точности и правдивости описания. 

Писатель, глубоко осознав самобытное познание литературы, приложил все усилия, чтобы привнести в 

художественное произведение все его достоинства. Поэтому, не искажая историческую реальность, он воспевал 

произведение, изображая веру в нее. Если судить по литературным теоретическим ориентирам, то в этом 

произведении писатель воплотил новый характер, соответствующий национальному бытию. В своих произведениях 

Б. Мукай использовал художественные приемы, сыграл национальный характер, был известен своими идейными 

произведениями. Явления жизни, отраженные в произведении, являются предметом этого произведения, а идея 

литературного произведения-единством в его содержании. 

Ключевые слова: художественное произведение, образ, исторические личности, современность, искусство 

слова, национальный характер, патриотизм, сюжет 

 

Кіріспе.Қазақ прозасының роман жанры күннен күнге дамып, кемелденіп келе жатқаны белгілі. Күрделі жанр 

саласындағы көркем туындыларында өзіне тән машық-мәнерімен, баяндау стилімен дараланып, идеялық 

шеберлігімен ерекшеленіп тұратаын жазушының бірі – Баққожа Мұқай. Қаламгер сомдаған кейіпкерлер бүгінгі 

таңдағы замандас бейнесін айшықтандыра отырып, оқырман көңілінен берік орын алады. Прозаның қай түріне 

қалам тартқанда шығармада заман шындығын көркемдік шындыққа айналдыру үшін жазушы терең ізденіс пен 

ауқымды мәселелерді ой қазық етеді.  

Батыс әдебиетінің тағы бір жаңашыл әдісіне бой ұрған жазушы романда еліміздегі ызғарлы желтоқсандағы ұлы 

мұрат жолында қыршыннан қиылған боздақтар туралы ой қозғайды. Жазушы қазақ елінің тарихындағы қиын 

кезеңдегі уақыт тынысы мен өзгерістерді, азаттық аңсаған адамзатпен мәңгі жасайтын проблемаларды 

суреткерлікпен жеткізе білген. Сол уақыт тынысын көркем шындыққа айналдыруда бір тақырыптың өзі алуан түрлі 

сипатқа ие болуы заңды. Бұл, әрине, әр қаламгердің сол шындықты өз көзқарасы, өз ой танымы тұрғысынан 

эстетикалық дәрежеде жеткізе білуіне байланысты. Баққожа Мұқайдың прозалық, я болмаса драмалық 

туындыларында болсын, замана шындығы бар поэтикалық көріністерді қамти отырып, табиғи деңгейде жеткізіледі.  

 Жазушының ХХ ғасыр аяғындағы қазақ халқының Ресей отарлау саясатына қарсы күресін барынша мол 

материалмен қамтып жазған романы осы – “Өмірзая”. басындағы үстем биліктің шарықтау шегіне жетіп, отарлау 

саясатының барынша мол материалмен қамтып, оқырман назарын аударған романы - «Өмірзая». Бұл туындыны 

жазудағы авторлық нысана - Кеңес үкіметінің сыңаржақ саясатының қазақ халқының ұлттық болмысы мен қоғамдық 

құрылысына тигізген ауыр зардаптарынсуреттеу. Автор тарихтың ақтаңдақ беттерін ашып, жетпіс жыл бойы 

үстемдік еткен Ресей үкіметінің жымысқы саясатын жүзеге асырушылардың тұлғасын бейнелейді. “Өмірзая” 

романында өмір қиындығына шыныққан рухани қуаты берік, моральдық сапасы жоғары азаматтар бейнесін жасаған.  

 1989 жылы “Өмірзая” деген атпен драмалық туынды болып жарияланып, 1992 жылы сахна төріне қойылған 

туынды, 1998 жылы роман болып өңделген. 2000 жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығын иеленген 

бұл шығарма кейіпкерлері суреткер өзі өмір сүріп отырған кезеңнің тұлғалары. Қазақ халқына құлдық қамытын 

кигізген солақай саясаттың жас ұрпақтың рухани сана-сезіміне қандай әсері қандай болғаны жан-жақты көрсетіледі. 

Саяси-әлеуметтік осындай саясаттың қазақ топырағына, менталитетіне тигізген әсерін суреттеу Б. Мұқай 

шығармаларының тақырыптық аясына тән. Оқырманға отарлық езгіге қарсы кезең шындығын жан-жақты ашып 

көрсететін бұл романда қазақ халқының намысшыл мінезі мен аңғалдығы отаршылдық пиғылдың сан түрлі 

құйтырқы саясаты көрінеді. Алғашқы топ - халықтың болашағы үшін жанын аямай күрескен шындық үшін 

“аттандаған” Алдияр Ақпанұлы бастаған топ болса, келесі топ «заманың тазы болса, түлкі боп шал» идеясының 

төңірегінде жиналған, қара бастарының қамы үшін бәріне шыдауға бар Мұса Байларовтың айналасына жиналғандар. 

Әдістеме.Романда жақсылық табиғи түрде шешуге тырысқан жазушы өмір шындығын нанымды суреттеген. 

«Өмірзая» романы бостандық жолындағы биік идея, күрделі ақиқатқа құрылғандықтан оқырман ықыласына бірден 

бөленді. Шығарма әкелген жаңалығының бір қыры - әдебиетке қызғылықты характер қосуы. Жең ұшынан жалғасқан 

сыбайластықтың өрмекшінің ұясындай торланып алған тобырлық әрекеттері Мұса Байларов пен Жақия Тайлақұлы 

секілді “мықтылардың” келбеті арқылы бейнеленсе, ғалым Алдияр Ақпанұлы бейнесі арқылы шындықты жеткізуге 

талпынған характерлер сомдады. Бұл бейнеден адам баласына тән жақсы қасиеттің бәрі адалдық пен білімділік, 
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төзімділік секілді қасиеттерді анық көруге болады. Олардың бойынан адам баласына тән жақсы қасиеттің бәрін - 

адалдық пен білімділік, төзімділік секілді қасиеттерді анық көруге болады. Шығармадағы бас қаһарман Аяған 

бейнесі қуаты зор образ. Романның басынан аяғына дейін өмірдің ауыр зардаптарынан көз ашпайтын, заманның ащы 

дәмін ғана татқан, бірақ өз дегенінен айнымаған кейіпкер адамгершіліктің биік болмысы ретінде бағаланады. Ал, 

жамандық ұғымының жинақталған бейнесін Мұса Байларовтың бойынан көреміз.  

Шығарманың оқиғасы трагедияға құрылған. Аяғанның адал жары - Әсемнің асқынған ауру әсерінен қаза табуы, 

Хадишаның көзсіз махаббаттың қырсығына шалынып, жетімдіктің азабын еселеп тартуы, Аяған үшін інілік қызмет 

атқарып жүрген Асылханның саяси қастандықтың құрбаны болуы, Аяған мен Әсемнің бүлдіршіндері – Олжас, 

Елжас, Бибілердің балалық бал дәурендерінің өкінішпен өтуі, т.т. кімді де болса ойландырмай қоймайды. Аяған 

кеңестік үкіметтің өз дегенін істетпей қоймайтынына анық көзі жетіп тұрса да, қасқайып қарсы тұрды. Ақыры, оны 

майыстыра алмасын білген “мықтылар” өлтіріп тынады. Осы шығармадағы адамгершілік идеялар адамзаттық 

ізгіліктер ұстанымның биіктігін айқын көрсетеді. Осы ретте “Смерть – последняя точка существования. Не только 

осознания этого факта, но и само изображение егот как вечно тайны обестраяет развитие характера персонажа. 

Автор заставил нас полюбить своих героев, и их смерть причиняет нам страдании, как будто мы навегда расстаемся 

с живыми людьми” [1, 261 б.], - деген С. Сигуаның тұжырымы біз сөз етіп отырған романның кейбір оқиға 

сипаттарының мәнін аша түседі.  

Жазушының өлім фактілерін, қайғылы ситуацияларды өзіндік бір суреткерлік мақсатпен көркемдеуі де 

қаламгердің әлемдік әдебиетте қалыптасқан көркем дәстүрлерді еркін игеріп, меңгергенінен хабардар етеді. 

Баққожа Мұқайдың бұл романындағы трагизмнің реалистік мәні жоғары. Төл әдебиетіміздегі басқа да белгілі 

жазушылардың осы тектес шығармалары секілді, бұл туындыдағы трагедиялық мазмұн мен трагедиялық шешімнің 

әлеуметтік-қоғамдық, тарихи-саяси астары терең.  

Нәтижелер. Сонымен, Баққожа Мұқай романында тотарлық езгі тудырған түрлі қайшылықтар шарықтау 

шегіне жеткен кезі көркемдік шешімін тауып суреттелген. Бұл жерде авторлық идея өмірдегі адалдық пен азғындық 

күресінің терең мәнін ашу. Осы жолда автор білімді пайда мен аярлық жолына пайдаланған рухы әлсіз адамдар ісін 

әшкерелейді. Шығарма барысында тек алға шығып жеңіске жетіп отырады. Бұл заманның құрсаулы шындығының 

көркем бейнесін таныту мақсатында алынады. Автор оқырманға адалдық пен ізгіліктің жеңіске жетуі керек екендігі 

жайлы ойды өзге тәсілдермен жеткізуге тырысады. 

Қазақ тарихында өшпес орны бар желтоқсан оқиғасын суреттеу арқылы тақырыпқа терең еніп суреткерлік 

шеберлік арқылы бейнелейді. Шығармада өмірдегі адам қолымен жасалған қыруар қиыншылықтар мен азаптар, сан 

түрлі тағдыр талқысы мен тартыстар суреттеледі. Әр қилы трагедиялық кезеңдерде адасудың құрбаны болған 

бейнелер сомдалған бұл туындыдағы жазушының көркемдік ізденістерін жоғары бағалау қажет. Қазақ халқының 

тарихындағы ең бір шешуші тарихи кезеңді тақырып етіп, оқиғаны тудырған заман талқысы мен талабын 

кейіпкерлер тағдыры арқылы көркем кестелеген «Өмірзая» романы қазақ прозасының салмағы мол сүбелі туындысы 

деуге болады. 

“Баққожа Мұқайдың шығармашылық саладағы отыз жылдық еңбегінің ең қомақтысы өзі туып өскен өлкенің 

Хан тәңірі сияқты асқақ биігі – биыл Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығына ұсынылып отырған 

“Өмірзая” романы” [2, 4 б.], деп, жазушы С. Балғабаев бағалағандай романның қазақ тарихын суреттеп жеткізудегі 

ролі ерекше. 

Белгілі жазушы Баққожа Мұқайдың соңғы романы «Өмірзая» ХХ ғасырдың соңғы кезеңіндегі қазақ тарихының 

ащы шындығын суреттейтін салмақты туынды. Қаламгердің кез-келген шығармасында күнделікті күйбең 

тіршіліктің көзге көрінбес ұсақ мәселесінен бастап, әлеуметтік өмірдің ірі шиеленіскен кезеңдері өрбіп, оқырманын 

баурап алатыны белгілі. Әрбір туындының бойында оқырманын шығармадағы шырғалаң иірімдеріне бірге тартар 

күш – шындық. Жазушының осы шындықтың адам тағдырына әсерін тереңдете көрсету, ауыр халді көркемдей түсу 

жолында өзгеше бір қаламгерлік қуатпен еңбек еткені шығарманың өн бойынан байқалады. Жазушы 

шығармаларында белгілі бір тақырыптардың көркемдік шешім табуы, характер сомдауындағы қыруар ізденісі ең 

алдымен өмір шындығын көркем шындыққа жеткізуіндегі шеберлігі деуге болады. Осы айтылған мәселе туралы И. 

А. Гончарев былай дейді: «Художественная правда и правда действительности - не одно и то же. Явление, 

перенесное целиком из жизни в произведении искусства, потеряет истинность действительности и не станет 

художественною правдой. ...что художник пишет не прямо с природы и с жизни, а создает правдаподобия их. В этом 

и заключается процесс творчества» [3, 142 б.]. Ендеше, жиырмасыншы ғасырдың соңындағы қазақ тарихының 

басындағы шындықты жоғары деңгейде көркем шындыққа көркемдеп, әлеуметтік талдау арқылы ұлттық 

ерекшелікті сомдап суреттеген «Өмірзая» - автор шығармашылығының ерекше шыңдалған асуы. Өз кезеңіндегі 

көркем шындықтың эстетикалық сипатын сомдаған жазушының поэтикалық ізденістері аталмыш шығарманың 

жемісі.  

Б. Мұқайдың аталмыш шығармасы қазақ халқының бодандық бұғауындағы басынан кешірген оқиғаларының 

ірілі-ұсағын астарлы оймен түйіндеген. Яғни, жазушының өмір туралы философиялық концепциясы көркемдік 

тұрғыда қаламгерлік суреткерлікпен көрініс тапқан. Осы арада, бұл екі ұғымның бірлігі жайлы сыншы С. 

Әшімбаевтың пікірін келтіре кеткен орынды:  

«Суреткерлік сөзбен сурет салу ғана емес, немесе болған, болуы мүмкін қызықты, мазмұнды оқиғаны 

боркемдік тілмен баяндау, сүлесоқ күйде суреттеп шығу да емес. Суреткерлік өмірдегі жай көзге танымайтынды 

таныту, жұрт байқамағанды байқату, елемегенді електен өткізіп көрсету, білмегенді биіктете елестету, танымағанына 
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таңқалтып, дүйім қауымды таныту, шын мен жалғанның, ез бен ердің, адал мен арамның, кесепат пен парасаттың 

ішкі-сыртқы белгілерін таңбалап беру, басқаны қасіреттің қайғысына ортақтастыру, бақыттының бағына қуанту, 

жақсылыққа тебіренту, зұлымдыққа лағнет айтқызу. Ал, ойшылдық болса, жазушының осы қасиетіне имандай 

иландырып, айтқанына ажар беретін, көрсеткеніне көрік бітіретін, шығармасына қан жіберіп, жан беріп тұрған 

күретамыр іспетті. Суреткерлік – жазушының зеректегі десек, ойшылдық – зерделігі, кемелдігі, бейнелеп айтқанда 

кемеңгерлігі. Демек, ойшылдық пен парасаттылық суреткер сырының сымбаттылығы ғана емес, айтар идеясының 

қымбаттылығы, жасаған образдары жан-дүниесінің мөлдірлігі, ой-сезімнің тереңдігі көргені мен түйгенің молдығы. 

Суреткерлік көргендік – терең ойшылдық пен пайымды парасаттылықтың ұштасқан жерінен жазушы 

творчествосындағы өміршең философия, басқаша айтқанда,интеллектуалдық концепциясы жарқырап көрінеді. 

Осындай жағдайда ғана шынайы жазушы әдебиет атты “адамтану ғылымында” (М. Горький), “басқаның бақытын 

қолдап, адамдық асқақ сезімді қорғайтын” ( Т. Манн ), сөз өнерінде жаңалық ашып, мұратты жауһар ойымен көркем 

сөзбен гауһар мұрана тұрғыза алады” [4, 24 б.]. 

Б. Мұқай шығармаларында адам мен заманды терең байланыспен өзара тұтастыққа көркемдеуге тырысады. 

Жалпы көркем әдебиеттің басты объектісі адам екені белгілі. Қоғам мен адам тығыз байланысты ұғым. «Жазушы 

адам мен қоғам, адам мен орта қатынасын әлдайым басты назарда ұстайды. Әрқилы тағдыр иелері өздерінің арман-

мұңымен, қасірет-қайғысымен, қуаныш-ренішімен бой көрсетіп жатады. Осы қатынастарда қарапайым жандардың 

қоңыр тіршілігінің өзінен заман шындығын, уақыт бедерін танып, таразылау қаламгерлік мақсатқа толық 

бағындырылған. Кәдуілгі күн көріс қамымен тіршілік кешіп, еңбек етіп жүрген «қатардаға көптің бірін» бейнелеудің 

өзі жазушы шығармашылығында қоғамдық, әлеуметтік мәнге ие болады. Бірақ, осы арадан кей тұстарда еріксіз бой 

көтеріп қалатын саяси үгітшілдікті, құрғақ әлеуметшілдікті кездестірмейміз» [5, 211 б], - дейді Т. Әлімқұлов 

шығармашылығын терең зерттеген ғалым Қ. Әбдезұлы. Осы айтылғандар Б.Мұқай шығармашылығына да қатысты. 

Қоғам адаммен немесе адам қоғаммен тығыз бірлікте. Бұл аталмыш көркем туынды да шынайы қалпында 

суреттеледі. «Жазушы өз заманының көзімен құлағы ғана емес, сонымен бірге оның ары мен иманы да. Сондықтан 

ол өзінің өмірден көзімен көргендері мен құлағымен естігендерін ақ қағазға мықшыңдап көшіре бермейді, ең әуелі 

сол көргендері мен естігендерінің ең мәнділерін жүрегі мен рухын толғантқандарын өз ары мен иманының сүзгісінен 

өткізіп, таразысына салып безбендейді, миы мен жүрегінің мың градустық доннасында балқытады» [6, 145 б.] – деп, 

көрнекті жазушы С. Мұқанов атап көрсеткендей, басты нысана ретінде өз заманы мен замандастарын алғанымен өз 

көзқарасын дәл сол қалпында қағазға түсірмей, рухани болмыспен көркем образдылықпен суреттеуі шартты. Кез-

келген кезеңнің тарихи-әлеуметтік шындығын тануда көркем сөз өнерінің алатын орны жоғары екендігіне. Кеңестік 

идеологиялық шындықты, әсіресе қазақ тарихындағы ащы шындықтың бет пердесін әшкерелеген «Өмірзая» 

шығармасы мысал бола алады. Кеңес Одағы кезіндегі қазақ тарихының шындығы халықтан жасырын болып келгені 

мәлім. Ол туралы айту, жазуға тыйым салынған. Тәуелсіздікке қол жеткізіп, демократияның алғашқы лебі жеткеннен 

кейін де, қаламгерлер осы тақырыпқа қалам тербеуге бет бұра алған жоқ. Осындай күрделі тақырыпқа қалам 

тербеген қазақ жазушыларының алғашқыларының бірегейі Б. Мұқай десек те болады. Романның жазылу дерегіне 

сүйенер болсақ, қаламгер шығармаға он жыл ғұмырын сарп еткен. Бір ғана шығармаға осынша жылдық еңбегін 

арнау себебі, бұрын жазылмаған тың тақырыпты игеріп, оқырманға жеткізудің тауқыметіне байланысты. Жазушы-

драматургтың романмен аттас әрі пьеса жазып, оны Республика теарларында сәтті қойылғаны өнер сүйер қауымға 

таныс. Кейін романға осы пьесаның біраз көріністері мен кейіпкерлері кірді. Атап айтсақ, Напалеон, Ес, және 

айырылмай жүретін қос кемпір [7, 5 б.]. бейнелеріне романнан да орын берілген болатын. Жазушының халық 

тағдыры туралы айтпақ ой толғаныстары драмалық шығармалардың мүмкіндігі шектеулі екендігін ескерер болсақ, 

автордың айтар ой-тұжырымы мақсат-мүддесі бір пьесалық дүниенің аясына сыйғыза алмағаны анық. Жазушының 

көлемді дүние роман жазуына келу жолы да осы мақсатта болатын. Ол дүниеге келген туындысы арқылы оқырманға 

бір түйінді тұжырым зерделетеді, өзін және өзгені толғандырған сұраққа жауап береді. Өйткені, мақсатсыз шығарма 

жазылмайды. Демек, қандай бір туындыдан да жазушының не айтқысы келгенін, сол айтпақ ой-идеясын қалай 

жеткізгенін көреміз. Тақырыптар ортақ, мегзер идея да ұқсас бола береді. Ең бастысы – тақырыпты игеруді, идеяны 

шеберлікпен жеткізе білуінде. Шығарманың жақсы-жамандығының, шынайылығының негізгі өлшемдері де – осы 

айтылғандар. Шығарманың өзіндік бет-бедері, салмағы мен құны да осылардан аңғарылады.  

Халық тағдырын ақын-жазушылар тарихи тұрғыда суреттеуді ұлы алапат шайқаста қанды-қырғын соғыстар, 

хандар мен батырлардың ерлігі арқылы суреттеп жеткізер болса, “Өмірзая” романының қамтитын кезеңі мүлдем 

басқа екені түсінікті. Романда сөз болатын уақиғалар “ел аман жұрт тыныш” қалпында қамтылып, бейбітшілік 

кезеңді суреттегендей әсер қалдырады. Бірақ, осы шын мәнінде солай ма еді? Міне, “Өмірзая” романы тарихтың 

осындай қатпарлы құпия беттерін қалың оқырманға жайып салады. Жалпы, көркем шығарма өзегіне көпшілік 

байқай бермейтін жазушы көрегендігі арқауу болатыны сөзсіз. Ойшыл суреткер әрқашанда оқиғалар тізбегін, 

шындықты көркем дүниелер арқылы жеткізуге тырысады. “Өмірзая” романы қамтитын кезеңде қазақ қоғамында 

үздіксіз күрес жүріп жатқан еді. Ұлттық мәдениетке, тағдырға, оның жойылып, өркендеуіне, болашағына неше түрлі 

кедергілер жасалған болатын. Романдағы күрес қалың бұқара халық байқамайтын елеусіздігімен шығарманы 

шырайландыра түскендей. Билік басында отырған ел ағалары мен үкімет орындарының басшылары сол халықтан 

қауіпті жасыруға тырысқан. Бұл күрестің қаһармандары оқыған, зиялы қауым. Бірақ, олардың күресі тарихта қалған 

батырлар күресінен кем емес. Тіпті, одан да күрделі десек те болады. Себебі, бұл шайқас адам сезімімен, ақылымен 

ойластырылып, шешілгендіктен де күрделі. Шайқас әдетте екі жақ арасында болатындықтан, бұл шығарма да екі жік 

барынша ашылып көрсетіледі. Бір жақ ақиқатты ашып айтып, жақтаушылар болса, екінші жақ шындыққа қарсы 
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шығушылар. Жақтаушылар тобына Алдияр Ақпанұлы бастаған, Аяған Қуатов, Асылхан, Хадиша және студент 

жастар. Келесі топ Мұса Байларов, Жақия, Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкері Мақсұт және Алмас 

сынды кейіпкерлер. Бұлардың шайқасының мәні неде? Міне, шығармада автор көтеріп отырған басты мәселе – осы 

күрес. Жазушы осыны бар қырынан ашуға тырысады. Шындықты жақтаушылар тобы қазақ халқының тарихын 

бұрмалауға мүлдем қарсы. Олардың ойлайтыны халық болашағы. Тарих дұрыс жазылса ұлт тағдыры өсіп, 

өркендейді деп түсінеді. Ана тілін, салт-дәстүр мен ой-сананың гүлденіп дамуында тарихтың ролі жоғары екендігін 

түсінеді. Ал, таразының келесі жағындағы топ, халық болашағын мүлде ойламайтын, жеке бастың қамын жоғары 

қояды.  

Романда эмоциялық сезімдер, психологиялық процестер, диалог, авторлық баяндау, сипаттау тәсілдерінен 

бөлек, ішкі сөздер ағымымен де беріледі. Шынайы жасалған ішкі монолог кейіпкердің жан-дүниесіне оқырманды 

терең бойлатады, сонымен бірге толқытады. Монолог кейіпкердің нақтылы бір жағдайға байланысты туындағын ой 

мазмұныны жеткізуімен құнды. Кейіпкердің арман-аңсары, үміт-тілегі, ой-пікірі, сезімі, жан-дүниесін мазалаған 

жайларын сипаттауда ұтымды. 

Қазақ халқының тарихындағы ауыр шежіресін сездіретін, өз мезгілінің мұңы мен мұқтажын суреттеуді мақсат 

еткен роман “Өмірзаяның” көркемдігін толығымен қарастыратын үшінші бөлім ““Өмірзая” романындағы дәуір 

шындығы және көркем шешім” деп аталады. Жазушы қазақ елінің тарихындағы қиын кезеңдегі уақыт тынысы мен 

өзгерістерді жаңашыл әдіспен жеткізе білген. Қаламгер романындағы көркемдік дәстүр жалғастық мәселесі, 

авторлық даралық мәнерін қалыптастыру әдісіндегі маңызы, орны айқындалды. Айтылған ой, түйін – барлығы да 

нақты мысалдармен, яғни жазушы романының үзінділерімен дәлелденді. 

Қорытынды.Романда сонымен қатар жеке эпизодтар, сюжеттік желілер жымдасып келіп, бүкіл қоғамды 

жайлаған теңсіздікті, әділетсіздікті көрсететеді.  

Жазушы шығармашылығы – композициялық, тақырыптық бірлігімен тұтасып, іштей сабақтасып жатады. 

Олардың композиялық шымырлығын, сюжеттік тұтастығын байқамау мүмкін емес. Образдар жүйесінің күрделілігі, 

оқиғаның философиялық терең мәні мен әлеуметтік мазмұндылығы, айналып келгенде, осы композиялық 

тұтастықтың сақталуынан дер едік.  
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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ГЕНЕЗИСІ МЕН ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОЛДАРЫ  

(көне дәуірден ХХ ғасырға дейін) 

 

Аңдатпа 

Мақалада сонау ғұн, көне түркілік дәуірден бастау алатын қазақ поэзиясының генезисіне тереңінен тоқтала 

отырып, оның ежелгі және орта ғасырлардағы қалыптасу, жолындағы ерекшеліктерді ғылыми-танымдық көзқараста 

сараланады. Сондай ақ, қазақ хандығының құрылған тұсында дүниеге келген жыраулық поэзия мен оның өкілдерінің 

шығармашылығындағы азаттық, еркіндік идеяларының көрінісі жан-жақты зерделенеді. Үш жүз елу жылдан астам 

уақытқа созылып, ұлт алдындағы тарихи миссиясын олықтай орындап, сөз өнерінің дамуына үлкен үлестерін қосқан 

жыраулық поэзиядан кейін тарих сахнасына шыққан ХІХ ғасырдағы зар заман ақындарының шығармашылықтары 

да тыңғылықты талданады.  

Өзінің қалыптасу, даму эволюциясында қазақ поэзиясы жан-жақты кезеңдерді бастан өткеріп, жетіле түскендігі 

мен жалынды жырымен өз қоғамын, келер ұрпақты тәуелсіздік жолында күреске шақырып, азаттықтың бағасын 

білуге үндеген жыраулар мен ақындарымыздың шығармашылығын зерттеген ғалымдарымыздың құнды пікірлері де 

назарға алынады. Нәтижесінде әр заманның қоғамдық өмірінің сұранысына сай көркемдік, идеялық, құрылымдық, 
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стильдік тұрғыда толығып, жаңарып отырған қазақ поэзиясының тарихын зерттегендер оның алғашқы бастауын 

көне дәуірден, одан кейін Күлтегін, Тоныкөк заманынан алатындығы туралы пікірлер ғылыми негізде қуаттала 

түседі. 

Түйін сөздер: поэзия, генезис, эволюция, даму 
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GENESIS AND WAYS OF EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF KAZAKH POETRY  

(from ancient times to the twentieth century) 

 

Abstract 

The article reveals the peculiarities of the formation and development of Kazakh poetry in antiquity and the Middle 

Ages with a deep study of the genesis of Saks, Huns and ancient Turkic epochs. In addition, the manifestation of the idea of 

freedom, freedom in the work of Zhyrau and its representatives, born during the formation of the Kazakh Khanate, is 

thoroughly studied. Also the deep analysis of creativity of poets of sorrowful times of the XIX century, who came on a 

historical stage after zhyrau poetry and left the indelible trace in development of verbal art, carrying out the historical mission 

is given. 

Special attention is paid to the valuable opinions of our scientists who studied the works of poets who called on their 

society and the younger generation to fight for independence and the value of freedom at a time when Kazakh poetry was 

going through various stages of development in the evolution of its formation and development. As a result, the opinion of 

researchers who studied the history of Kazakh poetry, which was supplemented, updated and developed in artistic, 

ideological, structural, stylistic directions in accordance with the needs of social life of each epoch, is scientifically 

substantiated that Kazakh poetry originated in antiquity, and then in Kultegin and Tonikok. 

Keywords:poetry, genesis, evolution, development 
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ГЕНЕЗИС И ПУТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ  

(с древнейших времен до хх века) 

 

Аннотация 

В статье раскрываются особенности становления и развития казахской поэзии в древности и средневековье с 

глубоким изучением генезиса саков, гуннов, древнетюркских эпох. Кроме того, всесторонне изучается проявление 

идеи свободы, свободы в творчестве жырау и его представителей, рожденных в период образования Казахского 

ханства. Также дан глубокий анализ творчества поэтов скорбных времен ХІХ века, вышедших на историческую 

сцену после поэзии жырау и оставивших свой неизгладимый след в развитии словесного искусства, выполняя свою 

историческую миссию. 

Особое внимание уделяется ценным мнениям наших ученых, изучавших произведения поэтов, которые 

призывали свое общество и подрастающее поколение к борьбе за независимость и ценность свободы в период, когда 

в эволюции своего становления и развития казахская поэзия проходила различные стадии развития. В результате 

научно обоснованы мнения исследователей, изучавших историю казахской поэзии, которая дополнялась, 

обновлялась и развивалась в художественных, идеологических, структурных, стилистических направлениях в 

соответствии с потребностями общественной жизни каждой эпохи, что казахская поэзия берет свое начало в 

древности, а затем в Культегине и Тоникоке. 

Ключевые слова: поэзия, генезис, эволюция, развитие 

 

Кіріспе. Адам санасы қоғамдық ортаға қашан да тәуелді. Сол қоғамның жоғын жоқтаған жоқшысы болу, ішкі 

әлемінің сан түрлі иірімдерінің тап басып тамырын табу руханият саласы өкілдерінің басты міндетінің бірі. «Қай 

халықтың болмасын әдебиет тарихы ең алдымен сол халықтың тұрмыс-тіршілігімен қоғамдық-әлеуметтік 

тарихымен тығыз байланыста болып келеді» [1, 2 б.]. Демек, шынайы өмірде де, қоғамдық ортада да халықтың 

тұрмыс-тіршілігінде болған сан түрлі оқиғалар өнер субъектісінің санасында қорытылып, сол арқылы әдеби 
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ағымның ілесуіне жол ашылады. Мұның барлығын біз сөз өнерінің сырлы суреттеуі арқылы танып-білеміз, 

ұғынамыз. Қазақ сөз өнерінің тамыры тым арыда, ғасырлар қойынауында жатқандығын біз тек ХХ ғасырдың екінші 

жартысында ғана ғылыми тұрғыда дәлелдеп бере алдық. Сонау ХХ ғасырдың басында көрнекті әдебиеттанушы 

ғалым Б.Кенжебаевтың бастауымен іргетасы қаланған бұл игілікті істі кейінгі жылдары шәкірттері М.Мағауин, 

А.Қыраубаева, М.Жолдасбеков, Н.Келімбетовтар жалғастырып ауқымды нәтижелерге қол жеткіздік. Қазақ 

әдебиетінің ежелгі бастауларын тыңғылықты зерттеп-зерделеген аталмыш ғалымдардың өзі есте жоқ ерте заманнан 

деп басталатын бүгінгі дамыған жазба әдебиетіміздің сүт анасы ауыз әдебиетінің алғашқы таралуының айшықты 

сипатын бейнелеген ұлттық поэзиямыздың генезисін Түрік қағанаты үстемдік құрған VІІІ ғасырдан бастап, осы 

кезеңде дүниеге келген «Күлтегін», «Төныкөк» жырларын атап жүрді. Алайда уақыт өткен сайын зерттеушілердің 

санасында «Осыншалықты ғажайып жырларды жазудың озық үлгілері бұрындары өткен замандарда да болды ма?» 

деген сауал үнемі жаңғырып тұрды. Бұл қазақ поэзиясының генезисін одан әрі тереңдете зерттеуге жетеледі. Түркі 

халықтарының ежелгі тарихына тереңдей бойлау, тың деректерді мұқият саралау ақыры соңында аталмыш сұрақтың 

жауабын тауып, әдебиетіміздің тамырын жаюға жол ашты. Нәтижесінде сөз өнеріміздің тарихы түркілердің арғы 

ата-тегі ғұндар мен сақтардың дәуіріне қарай беттеді. Бұл туралы белгілі ғалым Н.Келімбетов «Алып Ер Тоңға», 

«Аттила», «Шу» батыр, «Ергенекон», «Көк бөрі» дастандарының жеке-жеке үзінділерін, фрагменттерін, сюжеттік 

оқиғаларын ұзақ жылдар бойы іздестіріп, тырнақтап жинап, белгілі бір логикалық жүйеге келтірдік» [1, 3 б.] – дейді. 

Бұл пікірден ұғатынымыз, көне түркілік кезеңдегі қаһармандық жырлардың стильдік, мазмұндық, көркемдік 

сипатындағы ерекшеліктердің қазақ поэзиясы үлгілерімен сабақтасып ұқсастықта келуі ұлттық поэзиямыздың 

тарихи генезисінің алғашқы бастау-бұлағының негіздерін аталмыш туындылар құрайды деген тұжырым 

жасауымызға алып келді. 

Зерттеу материалы. Көне дәуірден сыр шертетін Орхон-Енисей деп аталатын көне жазбаларда түркі 

халықтарының батырлыққа толы қаһармандық жорықтары, жеңістері мен жеңілістері, наным-сенімдері, тұрымыс-

тіршілігі, сыртқы жаулардан қорғанып елдік мүдде мен мұраттарға жету жолындағы әрекеттері, еркіндікті аңсап 

тәуелсіздікке ұмтылғандығы туралы баяндалған. Көптеген түркі халықтарының басын біріктіріп әлемдік деңгейде 

Түркілердің империясын құрған қуатты мемлекет түрлі тарихи оқиғалар мен сыртқы дұшпандардың іріткі салуының 

салдарынан ішкі талас-тартыстан біртіндеп ыдырай түсті. Әуелі Баты және Шығыс деп аталатын екі қағанатқа, кейін 

оданда ұсақталған құрылымдарға, мемлекеттерге, тайпалық бірліктерге бөлініп ұсақталып, өз қуатынан 

айырылғандығы тарихтан мәлім. Түрік қағанаты тұсында да поэзиялық жанрда жазылған әдеби туындылар көптеп 

жазылып, бірін-бірі толықтырып отырды. Көлемі екі-үш жолдан тұратын көптеген ұсақ ескерткіштерді қоспағанда 

«Күлтегін», «Білге қаған», «Төны көк» секілді кең көлемді жырлар да сол заманның тыныс-тіршілігінен, тарихи 

өмірінен сыр шертетін құнды туындылар. Белгілі түркітанушы ғалым Л.Н.Гумилев кез келген халықтың шынайы 

тарихын жасау үшін хатқа түсіп сақталған хаттармен қатар этнографиялық, археологиялық, жәдігерлердің және 

әдеби туындылардың маңызды екендігін айтқан. Әйгілі ғалымның бұл пікірін қуаттаған әдебиет зертттеушісі, 

академик Д.С.Лихачев «Ғылымда тек сирек кездесетін деректермен ғана шектеліп қалуға болмайды. Өйткені, тарихи 

өмірдің өзі деректерден гөрі әлдеқайда бай әрі сан қырлы болып келеді» [2, 45 б.] – деп жазған. Демек, қазіргі жер 

әлемдегі түркі халықтарының өткен тарихи өмірі, қоғамдық-әлеуметтік жағдайы, мемлекетінің тарихы, дәстүр салты 

мен тұрмыс-тіршілігінің келбеті және т.б. қырларының барлығы да көне әдеби жазбалардың мәтіндеріне сүйеніп 

дайындалған. Сондықтан, осы кезеңдерде қазіргі қазақ поэзиясының ең алғашқы көркемдік ерекшелігінің сипаты 

жыр жолдарымен суреттеліп басталған деп айтуымызға болады. Бұдан шығатын қорытынды, қазақ поэзиясының 

генезисі – қазақ сөз өнерінің тарихымен сабақтаса отырып, бір уақытта қалыптасқан. Ол ғұндар мен сақтардың, көне 

түркілердің дәуірі еді. 

Түркілердің империясы тарих сахнасынан кетіп, әр халық өз алдына отау тігіп жеке ел болғанда «қазақ» 

этнонимі пайда болды. Бұл шамамен XV ғасырдың ортасына тұспа-тұс келеді. Қазақ этнонимімен қазақ халқының 

шығу тегіне қатысты іргелі зерттеулер жүргізген ғалымдардың барлығы да ғұндар мен сақтар, көне түркілер секілді 

тайпаларға соқпай кете алмайды. Керісінше аталмыш тайпалардың тарихи деректері мен әдеби мұраларына шолу 

жасап, сол арқылы қазақ халқының қалыптасу тарихы туралы байламдарын жасаған. Бұл бағытты зерттеушілердің 

көзқарастарын сараптап, тұжырымдап айтар болсақ «....это не история Казахстана, но история предков казахского 

народа» [3, 87 б.] – деген пікірлерге келіп саяды. 

Талқылау. Түркі бабаларымыз құрған алып империя Түрік қағанаты құлдырауға ұшырағаннан кейін тарих 

сахнасына Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда, Моғолстан секілді мемлекеттер бірінен соң бірі келіп жатты. Осы 

кезеңдерде ұлан байтақ жерімізге, жаужүрек елімізге әйгілі Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары, одан кейін арабтар 

бірнеше рет шапқыншылық жасағандығы да тарихтан бергілі. Ежелгі түріктер мекендеген Орта Азия мен Қазақстан 

жерін жаулап алып халықты билеп-төстеген моңғолдар, арабтар жергілікті халықтың тіліне тиіспей қарап отыра 

алмады. Сөздік қорымызға бірнеше тілден жаңа сөздер енді, тіпті шағатай тілі деп аталатын жалпыға ортақ әдеби тіл 

де пайда болды. Сондықтан бұл уақыттарда жазылған әдеби туындылар шағатай, оғыз, қыпшақ тілдерінде жазылып 

жатты. Тіпті әдебиет зерттеушісі Б.Кенжебаев осы кезең әдебиетінің бір үлгісі болған «Кодекс Куманикус» сөздігін 

«ежелгі латын тілінде жазылған, мағынасы қыпшақ тілінің сөздігі яки қыпшақ тілі туралы жинақ» [4, 54 б.] – деген 

тұжырым жасаған. Лингвистикалық тұрғыдан қарағанда тарихи трагедияға толы бұл кезең негізінен ХІІ-ХІV 

ғасырларды қамтыды. Бірақ ел өмірінде жаугершілік заман болып, бейбітшілік болмаған сол кезеңнің өзінде сөз 

өнері өз мәні мен маңызын жойған емес. Әсіресе Алтын Орда дәуіріндегі әдебиетте поэзия ерекше қарқынмен дами 

түсті. Оған сол кезеңдердегі поэзия жауһарлары болған «Қисса әнбия», «Құсырау Шырын», «Қисса Жүсіп», 
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«Гүлстан», «Жұмжұма», «Мұхаббат нама» және т.б. туындылардың жазылып, халық арасында кеңінен тарағандығы, 

оны барлық жұр ерекше ықыласпен оқығандығы дәлел. Бүгінде тек қазақ емес барша түркі халықтарына ортақ әдеби 

мұра болып табылатын аталмыш туындылар да поэзия түрінде жазылып тарады. Сондықтан, қазақ халқының, оның 

поэзиясының генезисі туралы сөз еткенде міндетті түрде жоғарыда айтылған деректерді ерекше ескеруіміз қажет. 

Қазақ хандығының құрылуымен қатар қазақтың төл әдебиеті туып, дербес, айрықша мәнге ие болды. Біз бүгін 

азаттық пен қаһармандыққа толы тарихымыздағы осынау кезеңді «Хандық дәуір әдебиеті» деп қарастырып жүрміз. 

Төл әдебиетіміздің алғашқы дәуірі болып табылатын осынау кезеңде әдебиетіміз өзіне дейінгі дәуірлерде 

қалыптасып, ел жадында ерекше сақталып, мықтап орнаған поэзия түрінде дамыды. Төл әдебиетіміздің туып, 

жыраулардың жырлары арқылы түрленіп, толыға түскен қазақ поэзиясының көркемдік қуыты да өз алдына 

эволюциялық жолмен дамып ерекшелігін танытты. Қазақ халқының айтулы алып рухани жәдігерлері саналатын 

хандық дәуірдегі жыраулар поэзиясында да тәуелсіздік идеясы басты назарда болды. Қазақ хандығы құрылып 

жаңадан ел болып қалыптаса бастаған кезеңде мемлекетімізге көз алартушылар да аз болмады. Осы кезеңде 

батырларымыз «ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен» түн ұйықтамай ел қорғау қамымен жүргенде, 

жырауларымыз елдің рухын көтеріп, идеологияның жандана түсуіне, азаттық пен тәуелсіздіктің жолына елді 

шақырып, бірігіп күресу жолына үндей білді. Сол уақыттардағы тәуелсіздік идеясы, елмен, жермен қоштасу, туған 

жерден айырылу, ханға кеңес беру, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заманды аңсаған жырлардан көрініс 

берді. Мәселен Асан жыраудың:  

 

Ай, хан ием, мен айтпасам, білмейсің, 

Айтқаныма көнбейсің. 

Шабылып жатқан халқың бар, 

Аймағын көздеп көрмейсің [7, 14 б.]. 

 

– деп басталатын толғауынан біз ата-бабамызды толғандырған бостандық пен азаттық идеясының түркілерден 

бастау алған алтын өзегін көреміз. Бұл туралы белгілі әдебиетші ғалым Ә.Қоңыратбаев: «ол ел басындағы 

ауыртпалықты жырлап, заман жайлы сыншыл ой тудырған философ, замана сыншысы еді» [8, 21 б.] – деген. 

Жалпы жыраулық поэзияның өкілдері тек қана шығармашылық иелері ғана емес, сонымен қатар ел билеу ісіне 

араласып хандарға кеңесші болған, ұрыс даласында батырлығымен көзге түскен, дипломатиялық қатынастарға үлес 

қоса білетін дарынға иелері, жалынды жырларымен қалың жұртшылықты қасына топтастырып тыңдата білген 

шынайы қайраткерлер болып келеді. Аумалы-төкпелі заманда қажет болған жағдайда туған елі мен жерінен қол үзіп, 

басқа жаққа кетерде де ел-жұртқа басу айтып, қоштасу жырларын арнап отырған да жырауларымыз болған. Қалың 

жұр олардың айтқанына көніп, сөздерін қадірлеген.  

 

  Ел қияға қонғай ма, 

  Еділ, Жайық арасы 

  Кеңшілік қоныс болғай ма?! 

  Ебей бас құба үлек, 

  Ернімен шырпы шалғай ма?! 

  Бұл қоныста отырып, 

  Біздің мұсылман баласы 

  Жағасы босап тынғай ма?! [7, 20 б.]  

 

– деген жеті бөлімнен тұратын көлемді толғауында Қазтуған жырау елдің құтты қонысын тастап бара жатқан 

уақытында қоштасу жырын айтқан. 

Сан ғасырлар бойы жаугершілік заманды басынан өткеріп, кең даласы майдан алаңына айналған қазақ елінің 

азаттық пен еркіндікті аңсауы өзгеше бір бөлек дүние. Жалпы алғанда халқымыздың фольклоры мен ертегілерінде, 

батырлар жыры мен жыраулар поэзиясында, және одан кейінгі кезеңдердегі барлық әдеби туындыларында азаттық, 

еркіндік, тәуелсіздік идеясы бар. Ал керісінше басқыншылық, өзгенің жеріне көз алартушылық секілді идеялар 

мүлдем жоқ. Ғылыми әдебиеттерде де мұндай деректер кездеспейді. Тәуелсіз еліміздің тұңғыш президенті Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен айтсақ: «Қазақтың тарихында қазақ ұялатындай ештеме жоқ». Бұған біз азаттықты аңсап, 

елін, жерін қорғап, қаһармандықтың озық үлгісін көрсеткен жыраулар поэзиясына зер салып саралағанда тағы бір 

рет көз жеткіземіз. Қазақ халқының ел болып, мемлекет болып қалыптасуы мен даму жолында тәуелсіздік идеясын 

таратып, одан әрі қуаттап отырған жыраулар ретінде Шалкиіз, Доспамбет, Марқасқа, Жиембет, Бұқар, Үмбетей, 

Ақтамберді сияқты халқымыздың дара туған ұлдарын да ерекше атап өтуіміз қажет. Шығармашылығындағы негізгі 

тақырыбы өздері бел ортасында жүрген жоңғар басқыншыларына қарсы кескілескен майданның табыстарын 

суреттеу болған аталмыш жыраулардың да туындылары бүгінгі ұрпақ үшін әдеби туынды болуымен бірге тарихи 

дерек ұсына алғанымен де ерекшеленеді. 

Қазақтың жыраулар поэзиясы өзінің ғылыми зерттеу жұмыстарының басты тақырыбына айналдырған академик 

С.Қасқабасов та жыраулардың негізінен Қазақ хандығындағы саяси оқиғаларды оның тұтастығы мен тәуелсіздігіне 

көзін алартқан жаулармен күресті нәтижелі стратегиялық бағыттарын суреттегенін растайды. Фольклорист ғалым 

бұл бағыттағы пікірін: «Жыраулар поэзиясындағы ең басты тақырып Қазақ хандығын құрған ру мен тайпалардың 
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татулығы мен бірлігі және мемлекетті нығайту мен оның жауынгерлік күшін арттыру болды. Ал мұның өзі 

жыраулар поэзиясында ең мәнді де маңызды етіп қаһармандықты, елінің тәуелсіздігі мен мемлекетінің нығаюы үшін 

жан аямай күрескен батырлар мен қайраткерлерді мадақтап, көтермелеп жырлау дәстүрін қалыптастырды» [9, 61 б.] 

– деп тұжырымдайды. 

Қазақ сахарасында хандық биліктің жойылуымен бірге ел билеген хандарымыз, олардың қасында жүрген 

жырауларымыз да келмеске кетті. Ендігі тағдырымыз, бодандықтың қамытын киіп, өзге елге отар болумен 

сипатталды. Бұл ХІХ ғасырдың орта шеніне тұспа-тұс келді. Осы кезеңде сөз өнері мен ұлттық поэзия өзгеше 

өрнектеліп, көркемдік, құрылымдық жағынан жаңғыра түсті. Дегенмен, сонау сақ, ғұн, түркілік кезеңдерден бастау 

алған поэзияның ел өміріндегі негізгі функциясынан, сөз өнеріндегі өрнегінен, өзегінен айтарлықтай өзгере қойған 

жоқ. Мұның өзі поэзияның әрі көне, әрі жаңа жанр екендігін айқындайтын бірден-бір көрінісі еді. Қазақ 

поэзиясының генезисі мен өлең құрылысын тыңғылықты зерделеген ғалым А.Үсен өзінің «Қазіргі қазақ өлеңінің 

құрылысы: дәстүр және даму үрдістері» атты монографиялық еңбегінің кіріспесінде: Қазақ поэзиясы ұлт әдебиетінің 

ең көне, ең жаңа жанры болып қала бермек. Көнесі сол – оның іргесі қазақ халқы ұлт болып бедерленіп бөліндей 

тұрғанда қаланып, сонау сақ, ғұн тайпаларының ерлік дәстүрінен тамыр тартқандығы, жаңасы сол – бүгінгі тарихи 

дамудың, қазіргі қоғамның үлкен мәселесінен жеке адамның жан дүниесіне дейін бейнелеп, адамзат алдындағы 

қастерлі де киелі парызына деген адал жолынан айнымай келе жатқандығы» [10, 4 б.] – деп қазақ поэзиясының 

өткені мен бүгіні туралы құнды пікір білдірген. Біз де әдебиетші ғалымның осы пікірін қуаттай отырып, қазақ 

поэзиясы әр заманда, әр уақытта, өз заманы мен қоғамның сұранысына байланысты халық алдындағы қасиетті де 

қастерлі міндетін толықтай орындап отырған, және бұр бағыттан ешқашан да таймақ емес екендігін баса айтқымыз 

келеді. Сонымен, сан ғасырлық тарихы бар қазақ поэзия ХІХ ғасырда да өз бағытынан таймастан, халық алдындағы 

миссиясын толықтай орындауға бет бұрды. Осы кезеңде жыраулар тарих сахнасынан кетіп, олардың орнын ақындар 

басты. Жырау мен ақынның бір қарағанда функциясы ұқсас болып көрінгенімен, олардың бір-бірінен айтарлықтай 

айырмашылықтары бар. Мәселен, жыраулар ханның қасында кеңесші болып ел билеу ісіне араласып отырған, ал 

ақындарға мұндай міндетті атқару міндеттелмеген, жырау «толғау» шығарған, ақын «өлең» шығарған, мұнда да 

құрылымдық жағынан айтарлықтай ерекшеліктерді атап көрсетуге болады. Қазақ әдебиетінің тарихында 

жыраулардан кейінгі уақыттарда поэзияны дамытып, өзінше өрнектеген ақындар ретінде Шал ақын, Махамбет, 

Дулат, Мұрат, Шортанбайлардың сімі ерекше аталады. Қазақ әдебиетін тереңінен зерттеп, зерделеген ғұлама ғалым 

М.Әуезов те осы кезең әдебиетін халықтың рухымен тығыз байланыстырып қарауға жол сілтеп, ұлттық 

әдебиетіміздегі бір ғасырға жуық уақытқа созылған бұл кезеңге «Зар заман» деп атау берген. Ғалымның пікірінше 

сол кезеңдегі әдебиеттің қыр-сырын, жалпы сипатын «соларды туғызған ел мен шартты тарих бетінен ұғыну керек» 

деп бағамдай келе зар заман сарынын тудыоған ақындардың қалың шоғыры Исатай, Мхамбет, Кенесары 

қозғалыстарынан кейін тарих сахнасына көтерілгендігін жазған. Аталмыш кезеңдегі ақындардың поэзиясы тек 

сарынымен ғана ерекшелініп қойған жоқ, сонымен қатар өлеңде теңеудің бірнеше түрлерін, стильдік ерекшеліктерін 

танытумен де көркемдік ерекшелік танытты. Мәселен, Махамбет таза азаматтық жыр үлгісінде ғана өлең шығарып 

қойған жоқ, оның өлеңдерінде эпостық батырлық жырдың таңбалары да, дидактикалық-шешендік толғаулар да, 

лирикалық элегия элементтері де кездеседі. Сондай ақ, ақынның жырларында эпитет пен теңеудің, метафораны 

қолдану мен стильдік ерекшелік те бар. Демек, ақын заманына сай өлеңнің өз бедерінің (бедерлі сөздерді) 

табиғатына айшықты жаңғыруларды қосып түрлендіре білген. Ықылым замандардан бері поэзиямызда ерекше орын 

алған азаттық пен еркіндік идеясы Махамбет жырларының да басты бағытына айналы білді. ХІХ ғасырда 

басқыншылық пен империялық биліктің сұрқия саясатының көлеңкесінде қалған қазақ халқы үшін азаттық 

идеясының мәні мен маңызы әсіресе айрықша қажет болды. Сондықтан, Махамбеттің жырларында азаттық идеясы 

негізгі мотивке айналып, ерекше қарқынмен көрініс берді. Оның өлеңдерінде қайтпас қайсарлық, өмірсүйгіш 

романтикалық қаһармандар туралы көптеп жазылды. Мұндай Махамбеттің азаттық идеясының берілуі жолдары 

туралы жазған ақын әрі зерттеуші О.Тұржанның «Махамбет өлеңдерінің поэтикасы» атты еңбегін ерекше атап 

өтуімізге болады [11, 74 б.]. 

Зар заман ақындары ғұмыр кешкен дәуір негізінен отаршылдық дәуірі болғандықтан осы кезеңдегі поэзияның 

да басым бір бағыты отаршылдыққа қарсылық пен күрескерлікке толы болды. Қазақ тарихында орыс 

отарлаушыларына қарсы күрестің қас батыры саналатын Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының әдеби 

образын жасаудан да сол заманның ағымы байқалады. Әсіресе заман шындығын суреттеуде өзі де шайқасқа түсіп, 

Исатай батырдың сенімді серігіне айналған Махамбеттің шығармалары шынайылығымен баурап алады. Сол 

себептен де әдебиетші ғалымдар Махамбет поэзиясын халықтық және күресшіл поэзияның бастауында тұрған деген 

пікір білдіреді. Әрі оның шығармашылығының жаңа қазақ жазба әдебиетінің негізін салуға да ықпал еткендігін атап 

өтпеске болмайды. Заман тынысы боямасыз, бояусыз суреттелетін реалистік поэзияның көрнекті өкілі болған 

Махамбеттен үлгі алған Шернияз, Сүйінбай, Шөже сынды ақындар да қазақ поэзиясына өзінше соны соқпақ 

қалдырды.  

Ақындығы мен қоса қолына найза алып жаумен аяусыз шайқастарға қатысқан Махамбеттің батырлығы да бір 

төбе. Әсіресе халықты қанаушы, әділеттілікке мойынсұна қоймайтын хан-сұлтандарға қарсылыққа шақыруда оның 

өлеңдерінде патриотизм мен мол поэтикалық қуаты анық сезіледі. Халық жадында сақталған төмендегі өлең 

жолдары әрбір ер-азаматтың бойындағы намысқа қозғау салып, рухы мен жігерін жани түседі.  
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Ереуіл атқа ер салмай, 

Егеулі найза қолға алмай, 

Еңку-еңку жер шалмай, 

Қоңыр салқын төске алмай, 

Тебінгі терге шірімей, 

Терлігі майдай ерімей... 

Ерлердің ісі бітер ме? [7, 165 б.] 

 

– деген риторикалық сұрақ түрінде өрбіген жырға жауапты ақынның өзі бере отырып, халықты өз сөзіне еріп, 

соңынан жүруге шақырады. 

Ақын шығармашылығының тағы бір ерекшелігі оның өзі өмір сүрген дәуір тынысын өлеңдерінде арқау етуімен 

бірге сол заманның әдеби үдерісін де бойына сіңіре алғанымен байланысты. Өйткені ХІХ ғасыр әдебиетінде 

жыраулар поэзиясымен қоса енді қалыптасып келе жатқан жазба әдебиеттің де сарыны болған. Оның 

шығармашылығына қатысты пікір білдірген жазушы С.Мұқанов Мхамбет жырларын қуатты ете түсетін себебін 

оның жорықты бастан өткерген, қалам мен қаруды қолына қатар ұстауынан іздей келіп: «Халық бостандығы үшін 

болған күресті сипаттайтын ХIX ғасырдағы поэзияда Махамбет жырларының орны ерекше, өйткені ХIX ғасырдағы 

халық көтерілісі кезінде найзамен қаламын бірдей қару етіп жұмсаған одан басқа ақын жоқ» [12, 94 б.] – деп 

қорытынды жасаған.  

Әрине соғыс құрбандықсыз болмайды өзі халықты азаттық жолындағы күреске шақырған Махамбет те 

Исатайдай серігінен айырылған да жазған жоқтау жырлары да оның шығармашылығының негізгі бөлігін құрайды.  

Бұл жоқтаулардың басты тақырыбы Исатайдың майдан даласындағы ерлігі, әскери тактикасын, азаматтық 

болмыс-бітімін жырлап, дәріптеу болғанымен оның астарында отаршылдыққа, қазаққа өз даласында тізе 

батырғандардың әрекетіне деген нала жатыр. Демек Махамбеттің Исатайды жоқтау жырлары да заманының 

жаршысы бола алуымен реалистік поэзия туындылардың қатарына енеді.  

 Нәтиже. ХІХ ғасырда басталған қазақ даласын отарлаудың зұлматы мен білім – мәдениет сынды 

құндылықтарға баса мән беру мәселесі ұлы ақын Абай Құнанбайұлы мен оның замандасы Дулат ақынның 

шығармашылығында да өте жақсы суреттелген. Ұлы жазушы М.Әуезов поэзия өкілдерінің шығармашылығындағы 

ерекшеліктеріне байланысты «зар заман ақындары» [13, 82 б.] деп атап айдар таққан осынау дәуір ақындарының 

өміріне қоғамдық дамудың ең ауыр кезеңдері тигені баршамызға аян. Сан ғасырлар бойы ел мен жер қорғау үшін 

соғыстардан қалжыраған елімізді алып империяның жаулап алуына халықтың мойынсұнған уақыты, отаршылдық 

қамытының мойынға толықтай киілген кезі болатын. Бұрынғы әдеби туындыларда жалпылама суреттеуге, ханға 

арнауға, жермен қоштасып, елден айырылуға құрылған азаттық пен тәуелсіздік идеясы ендігі жерде нақтылана түсіп 

«жекелік» сипатқа ие болды. Отаршылдық жүйе туралы ашық әрі тікелей жазыла бастады. Зар заман ақындары 

отаршылдық жүйенің халық өміріне тигізген ықпалы туралы тікелей жырлап, тәуелсіздік жайлы тікелей айтты. 

Мәселен, Шортанбай ақын: 

 

  Заман қайтіп оңалсын, 

  Адам қайтіп қуансын, 

  Жандарал болды ұлығың, 

  Майыр болды құлығың!.. 

  Кәпірді көрдің піріңдей, 

  Тілмәшты көрдің дүріңдей, 

  Абақты тұр қасыңда, 

  Қазылған қара көріңдей! 

 

– деп жырлаған [14, 47 б.]. Ақын шығармашылығында қоғамдық өмірдің шынайы құбылыстары барынша 

нақтыланып, жүйеленіп берілген. Азаттық саясаттың тудырған «өкілетті тұлғалары» жандаралдар, тілмәш, 

майырларды беру арқылы ақын өз уақытына сай қоғамдық өмірдің шындығын айтады. Ақын жырға қосқан аталмыш 

бейнелер арқылы қазақ қоғамы отаршылдық саясаттың негізгі сипатын тани түсті. Сондай ақ, ақынның өлеңдерінен 

отаршылдық саясатты жасаушыларға жағымпазданып, күн көруді мұрат еткен пендешілік психологияның да 

тамырып тап басып көрсете білген. Көпшілік жағдайларда ақын өлеңдерінің соңында өткен күнді, қой үстіне 

босторғай жұмыртқалаған бейбіт заманды аңсау, соны іздеудің де көрініс беріп отырған. Түйіндеп айтқанда 

ақынның өлеңдерінен оның азаттықты, тәуелсіздікті, әділдікті, бейбітшілікті, бірлікті аңсағандығын аңғаруымызға 

болады. 

Зар заман ақындарының тағы бір жарқын өкіліДулат ақын да өз замандасының үнін былайша қостайды: 

 

  Жағаңа дуан түскен соң, 

  Суыңды орыс ішкен соң, 

  Аягөз суы қағынды, 

  Би, старшын мойнына 

  Жезден қарғы тағынды. 
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  Аға сұлтан, қазылар, 

  Майырға болды жағымды. 

  Шайқады қулар тағымды, 

  Тайғызды бастан бағымды [7, 13 б.]. 

 

Азаттық, бостандық, тәуелсіздік идеялары әдебиетімізде осылайша бірін-бірі толықтырып, жалғасын тауып 

отырған. Ғасырлар бойы ел жадында жаңғырып, жаңарып, қайта көтеріліп отырған мұндай идеяларды халыққа 

жеткізу стилі өзгешеленіп отырғанымен негізгі ішкі болмысында еркіндік пен азаттықты аңсаған халықты жетелеп, 

болашағына бағдар болатын темірқазық болып тұрып қалды. Бостандық идеясының қалыптасып, дамуы тарихи-

қоғамдық, әлеуметтік, саяси құбылыстар өзгерген сайын өзге бір ағымдар мен бағыттарға ауысқанымен, ешқашан 

жолынан тайып негізгі діңгегін жоғалтқан емес. Оны біз «қаншама ғасыр өтсе де мән-мағынасын жоймайтын, 

аумалы-төкпелі заманға тап келсе де қадірі кемімейтін, қаншама ре қара күйе жағылса да, өктепдік пен озбырлықтың 

қылышына туралса да, кейіннен бүтінделіп, сәулесі мен нұрын шашып, жарқырай түсетін, қын түбінде жатпас алтын 

кездік сияқты рухани құндылықтар....» [15, 97 б.] санатына енген «зар заман» ақындарының поэзиясынан көре 

аламыз. 

Қорытынды. Жоғарыда айтылған деректерді тыңғылық саралай келгенде айтарымыз, қазақ поэзиясының 

генезисі, тарихи тамыры тым тереңге тартады. Ол сонау сақ, ғұн, көне түркілік дәуірден бастап орта ғасырларда, 

кейінгі хандық дәуірде де ешқашан ел мүддесін қорғау, халықты рухани құлдыраудан сақтауға ұмтылдыру, сөз 

қадірін тереңінен ұғынып, оны қадірлей білуге баулу, азаттық пен еркіндік, тәуелсіздік секілді ауқымды идеяларды 

көтеру жолындағы негізгі бағытынан жаңылған емес. Өзінің қалыптасу, даму эволюциясында қазақ поэзиясы жан-

жақты кезеңдерді бастан өткеріп, жетіле түсті. Жалынды жырымен өз қоғамын, келер ұрпақты тәуелсіздік жолында 

күреске шақырып, азаттықтың бағасын білуге үндеді. Әр заманның қоғамдық өмірінің сұранысына сай көркемдік, 

идеялық, құрылымдық, стильдік тұрғыда толығып, жаңарып, дамып отырған. Қазақ поэзиясының тарихын індете 

зерттегендер оның алғашқы бастауын сонау сақ, ғұн дәуірінен, одан кейін Күлтегін, Тоныкөк заманынан 

алатындығын растайды. Сондай-ақ есте жоқ ескі заманда аты ұмытылып кеткен ақынның туындысы да халық жыры 

болып бүгінгі заманға жетті. Әсіресе батырлар жырын қазақ поэзиясының қайнар бұлағы деуге болады. Авторы 

болмағанымен ойы, идеясы тіпті кейбірінде тұтас оқиға да жүреді. Ал бұл жырлардың астарында тәуелсіздік пен 

азаттық идеясы жатады. Елі мен жер үшін қасық қаны қалғанша шайқасқан қаһарман ұлдардың ерлігін суреттеуді де 

дәл осы тәуелсіздікке қол жеткізудегі іс-әрекеттер ретінде қабылдағанымыз жөн. Мұның өзі ғасырлар бойы 

қалыптасып ел өмірінде ерекше орынға ие болған қазақ поэзиясының революциялық емес, эволюциялық жолмен 

дамығандығының сипатын көрсетеді. Көне дәуірлердегі тарихи жәдігерлерге поэзиялық үлгіде ел тағдырын, жер 

қамын, келешек ұрпақтың жай-күйін болжап, аманатттар қалдырған бабаларымыздың дәстүрін өзінен кейінгі тарих 

сахнасына шыққан поэзия өкілдері өз деңгейінде дамытып отырды. Көне дәуір данышпандарының, хандық дәуірдегі 

жырауларымыздың, зар заман ақындарының шығармашылықтарындағы ұқсастықтар мен сабақтастықтар жоғарыда 

айтылған пікірлерімізді қуаттай түседі.  
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫ ЖӘНЕ Ф.ОҢҒАРСЫНОВА ЛИРИКАСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Ф.Оңғарсынова өлеңдерінің лирикалық кейіпкері кім және автормен қарым-қатынасы, көркемдік пен 

шеберлік өрнектері сөз болмақ. Сонымен бірге, Ф.Оңғарсынованың әр тақырыптағы лирикалық өлеңдері, ондағы 

кейіпкерлер әлемі, яғни лирикалық қаһарман мәселесі, ақындық шеберлік сырларын әр қырынан пайымдау 

көзделген.  

Ғылыми мақалада көрнекті ақын Ф.Оңғарсынова поэзиясының эстетикалық танымы мен ақын 

шығармашылығын салыстырмалы талдау жасау сияқты міндеттер алға қойылған. 

Мақаланың негізгі мақсаты ақын өлеңдерінің тақырыптық, жанрлық түрленуіне байланысты мазмұндық, 

тәрбиелік мәнін ашу, көркемдік құралдарды пайдалану ерекшелігіне тоқтала отырып, ұлттық бояудың қанықтығын, 

стилін анықтау болып табылады. Фариза жырларынан ақын жүрегінің мазасыз дүрсілін оның қаһармандарының 

өмірдің әрбір қалтарысына мазасыз көзқарасын ұғынғандай боламыз. Ақын өлеңдері автордың өз мінезін, қоршаған 

ортаға көзқарасын анықтайды. Өйткені оның поэзиясы өршіл поэзия, сырлы да суретті поэзия екендігі көркемдікпен 

сараланады. 

Түйін сөздер: поэзия, лирикалық кейіпкер, көркемдеу мен шеберлік, өлең құдіреті, көркемдік құралдар, 

ақындық шеберлік, жанрлық түрлер, автормен байланыс  
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MODERN KAZAKH POETRY AND LYRICS F.UNGARSYNOVA 

 

Abstract 

The article presents a detailed analysis of the multifaceted poetic work of the famous poetess F. Ungarsynova. This is the 

indissoluble unity of the lyrical hero and author, and the poet's finest poetic speech, and the variety of the genre of her works, 

and the complex world of the image of the lyrical hero. 

The article attempts to describe the aesthetic worldview and work of F. Ungarsynova in a comparative manner. 

Particular attention is paid to the artistic world and the linguistic means of F. Ungarsynova, who have her own poetic 

style. Also considered is the enormous influence of the poet's work on modern Kazakh poetry. The article draws attention to 

the fact that the poetess managed to combine such principles as open citizenship and piercing lyricism, purity and nobility of 

human relations and the tragedy of unrequited love, lines about sacred friendship and wise thoughts about the poet’s craft. Her 

poems are an impressive picture of modern reality. 

Keywords: poetry, lyrical character, art and poetic masterpiece, art tool 
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СОВРЕМЕННАЯ КАЗАХСКАЯ ПОЭЗИЯ И ЛИРИКА Ф.ОНГАРСЫНОВОЙ 

 

Аннотация 

В научной статье представлен подробный анализ многогранного поэтического творчества известной поэтессы 

Ф. Унгaрсыновой. Это и нерасторжимое единство лирического героя и автора, и тончайшая поэтическая речь 

поэтессы, и многообразие жанра ее произведений, и сложный мир образа лирического героя. 

В статье сделана попытка описать эстетическое мировосприятие и творчество Ф. Унгарсыновой в 

сравнительном ключе. 

Особое внимание уделяется художественному миру и языковым средствам Ф. Унгарсыновой, которой присущ 

собственный поэтический почерк. Также рассматривается огромное влияние творчества поэтессы на современную 

казахскую поэзию. В статье обращается внимание на то, что поэтессе удалось совместить такие начала, как открытая 

гражданственность и пронзительная лиричность, чистота и благородство человеческих отношений и трагичность 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

314 

неразделенной любви, строки о священной дружбе и мудрые мысли о ремесле поэта. Ее стихи – впечатляющая 

картина современной действительности. 

Ключевые слова: поэзия, лирический герой, художественные обрамление и поэтическое мастерство, 

художественные средства, магия поэзии, поэтическое мастерство, жанровые типы, связь с автором 

 

Кіріспе.Қазақ әдебиетін бұл күнде жұлдыздан алқа тағылған көк күмбезіне теңеуге болады. Сол көк күмбезінде 

үркердей шоқ жұлдыз боп жыр биігінен көрініп жүрген aқын қыздaрымыз бaр екенін мaқтaнышпен aйтa aлaмыз. Aл 

әрірекке көз сaлсaқ, өлең өнерінің олaрғa бұрыннaн дaрығaнын көріп, тaғы дa мерейіміз өсе түседі. Хaлық aуыз 

әдебиетінің үлгілерінде кездесетін Қaрaшaш сынды үлкен aқылды, от aуызды, орaқ тілді қыздaр шешендіктің не бір 

ғaжaйып шыңынa жеткені бәрімізге aян. Бертінгі дәуірде өмір сүрген Сaрa aқынның өнері ше?.. Өзінің тұңғиық терең 

ойымен, сезімнің қылын тaп бaсып, үздіктіре шертетін нәзік жырымен Біржaн сияқты aқиық тaбындырғaн Сaрa 

тaлaнты ұрпaқтaн – ұрпaққa ешқaшaн көмескі тaртпaс сaп aлтындaй, aсыл мұрa боп қaлудa. Күні бүгінге дейін одaн 

үйренер, өнеге aлaр жaйлaр көп.  

 Алайда өткенге көз тастағанда, өз талантымен осындай оқшау шыққан өнер саңлақтарын саусақпен санап 

шығуға болады. Солардың бәріне де кегежесі кейін тартқан кер заман кері әсерін тигізіп отырған. Сондықтан да 

әрқайсысының өз өлең жолдарында халықтың ауыр халін толғап, қанаушы тап өкілдеріне деген ыза – кегін отты 

сөзбен білдіруі заңды да.  

Ұлы қазан төңкерісі байырғы қазақ жеріне теңдік пен бақыт әкелді. Осыдан кейін еліміз нұрлы жаңбырдан 

кейінгі даладай қайта құлпырып, түрленіп кетті. 

Төңкеріс еңбекші хaлыққа теңдік әкелумен қaтaр оның өнерінің дaмуынa дa кең дaңғыл жол aшты. Осы кездегі 

әдеби өрлеу жылдaрындa біз Шолпaн Имaнбaевa, Aлмa Орaзбaевa сияқты aқын қыздaрдың aттaрын aтaп өтуге 

тиіспіз. Олaр дa жaңa зaмaнның aлтын шaпaқты тaңын шaбыттaнa қaрсы aлып, оны қуaнa жырлaды. Қaзaқ 

қыздaрының ішінде ұлы өзгерістің мәнін aлғaшқылaрдың бірі болып сезініп, соны өзге зaмaндaстaрынa жеткізуге aт 

сaлысты. Әрине бұл aқындaрдың жырлaрындa әйел теңдігі бaсты тaқырып болуы дa түсінікті. Aлдымен олaр 

төңкеріс берген осы теңдікті зор қуанышпен жырлaды. Осығaн орaй қaзaқ әйелдерінің қaзaн төңкерісінен бұрынғы 

aуыр хaлін, сүйгеніне қосылa aлмaй қорлықтa өткен өмірін жырлaрынa aрқaу етті. Зaмaн тaлaбынa сaй жaзылғaн 

өлеңдер aуыздaн - aуызғa тaрaп, aйтылып жүруі соның aйғaғы. 

Әдістеме.Міне, осы Ш.Имaнбaевa, A.Орaзбaевa сияқты aқын қыздaрдың жолын кейінгі сіңлілері жaлғaстырып, 

бүгінде әдебиетке олжa сaлып келе жaтсa, бұл бәріміз үшін қуaныш, әрі мaқтaныш. Әрине, жоғaрыдa aтaлғaн aқын 

қыздaрдың өлеңдері, бүгінгі оқырмaн көзімен қaрaғaндa, көркемдік дәрежесі жaғынaн әр деңгейде болуы мүмкін. 

Уaқыт өткен сaйын өсу, өркендеу, aлғa қaрaй дaмудың болып тұруы дaму зaңы. Қaзіргі оқырмaн көзі қaрaқты, 

көркемдік тaлғaмы жоғaры қaуым. Бірaқ бүгінде әдебиетке үлес қосып жүрген aқын қыздaрымыз осы мәдениетті 

(интеллектуaлды) поэзия тaлaбынa сaй ойлы дa отты жырлaр жaзудa. Солaрдың ішінде М.Хaкімжaновa, 

Т.Әбдірaхмaновa, М.Aйтхожинa, Г.Сейілжaновa, A.Бaқтыгереевa, Ф.Оңғaрсыновa, Р.Қунaқовa, Қ.Бұғыбaевa және 

бaсқa осылaр тәрізді aқындaр есімін aтaп өтуге тұрaрлық. Олaрдың әрқайсысы өзіндік үнімен, өзіндік өрнек 

нaқышпен жырлaуғa тырысaды. Оқырмaндaрдың әрқaйсысының жырлaрын тaнбaй тaнитыны дa содaн болсa керек. 

Осылaрдың aрaсындa өзінің aрынды, aдуынды, кейбір сыншылaрдың aйтуыншa «әйелге тән емес тентек» 

өлеңдерімен көзге түсіп жүрген Фaризa Оңғaрсыновaны ерекше атаған орынды. Ақынның шығармашылығы сан 

қырлы, көп салалы. Алайда оның өлеңі әрқашан сыршылдығымен, шыншылдығымен тәнті етеді. 

Осыны «aғынaн aқтaрылa жырлaу, ой, сезім тізгінін өлең жолында ірікпей еркін ұстaу – «Шілде», «Сенің 

мaхaббaтың», «Жүрек күнделігі», «Дaуa», «Сұхбaт» aтты мәнді жинaқтaрдың aвторы Фaризa Оңғaрсыновa 

туындылaрының өзекті қaсиеті»,- деп сыншы A.Егеубaев орынды aйтқaн.[1,32]. 

Aқын Ф.Оңғaрсыновaның шығaрмашылығы сол кездің өзінде бaспaсөз бетінде сыншылaрдaн aрa–кідік бaғaсын 

aлып жүрді. Олaрдың әрқайсысы aқынның шығaрмaшылығынa әр қырынaн үңіле қaрaп, кемшілік жетістіктерін 

aйтуғa тырысқaн. 

Өнерпaздық тұлғaсын дүйім жұрты тaнып білген, елі мен хaлқынa қaдірі aртқaн, тaбиғaт сыйлaғaн тaлaнтымен 

тaнылғaн поэзия тaрлaнбоздaрының шығaрмaшылық өрнегінің өмірлік мұрaтқa aйнaлып, зерттелуінің өзі – 

ғұмырлық рухaни тaнымғa ие зaңды құбылыс. 

60 – жылдары әдебиет әлемінің айшықты жанры – поэзияда адуынды жырларымен жұртшылықты елең еткізген 

ақынның бірі Фариза Оңғарсынова болатын. 

Aбaй aтындaғы Республикaлық мемлекеттік сыйлықтың лaуреaты, Қaзaқстaнның хaлық жaзушысы, қоғaм 

қaйрaткері, көрнекті aқын Фaризa Оңғaрсыновa шығaрмaшылығы қaзaқ әдебиетінде өзіндік үні мен орны бaр 

тұғырлы дүние. 

Ф.Оңғарсынова поэзиясының табиғатын түсіну – алыптардан бастау алады. Көркем сөз зергерлері Ғ.Мүсірепов, 

Ә.Тәжібаев дамытқан баянды бағам – байлауды әдебиетші ғалымдарымыз М.Қаратаев, Ә.Шәріпов, С.Сейітов, 

З.Ахметов, Ә.Жәмішев, С.Қирабаев, Р.Нұрғалиев т.б жалғастырды. Ақынның өз тұстастарынан және қаламдас іні – 

сіңлілерінен К.Ахметова, Н.Оразалин, Ә.Кекілбаев, С.Ерубаев, У.Қалижанов, А.Егеубаев, Т.Шапай және 

басқалардың пікір – пайымдарының мәні жоғары болды. 

 

...Көңілді, жaйлы күнімді, 

Aзaпты, қaйғы – мұңымды. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

315 

Өзіммен бөліскенің үшін, 

Қaтем мен жетістіктерім үшін, 

Мынaу менің қиындaу тaғдырым болып, 

О бaстa көріскенің үшін, 

Өлең, мен сені aялaп өтем! 

 

Осы бір жолдарды оқып отырып, ақынның шынайы жүректен ақтарыла шерткен сырының адалдығына күмән 

келтіре алмайсыз. Бұл жолдарда о баста тағдыр боп жолыққан ақындық өнердің қиындығы да, оның оқпаны көп 

соқтықпалы соқпағы да, кейде түн ұйқыны төрт бөлгізетін мазасыз шақтары да қолмен қойғандай дөп басып 

айтылған емес пе?.. 

Ендеше жыр құдіреті, оның кез – келген сезімтал оқырманды бейтарап қалдыра алмайтын сенімділігі дегеніміз 

де осы. Жоғарыдағы жолдар белгілі ақын Фариза Оңғарсынованың қаламынан шыққан. 

Ақын қыздар шығармашылығына зер сала қарағанда, Ф.Оңғарсынованың ерекше дараланып көзге түсетіні 

бұлтартпас шындық. Ақын шығармашылығы жайлы жазған Ә.Бөпежанова оның лирикалық қаһармандарын «...Отты 

да өршіл, асқақ та мазасыз жандар»,- деп орынды түсінік жасайды. [2,21]. 

Шынында да Фаризаның жырларын оқып отырғанда, ақын жүрегінің мазасыз дүрсілін оның қаһармандарының 

өмірдің әрбір құбылысына мазасыз көзқарасын түсінгендей боламыз. 

Осы бір жағдай бізді, оқырмандарды да баурап, жыр әуеніне қарап ысынып – суынып отырғанымызды 

байқамай қаламыз. Ал поэзияның, тұтастай алғанда әдебиеттің ұлы мақсаты да оқырманды бейтарап қалдырмау, өзі 

айтып отырған идеяға өзгелерді тарта, баурай білуі екені даусыз. Ақын мұрасы сонау алпысыншы жылдардың қақ 

ортасында бастау алып, сексенінші жылдардың аяғындағы дейінгі кезеңді қамтиды. Ақын лирикасы талантты 

өлеңдермен толықты. Осылардың арасында “Маңғыстау монологтары” Мемлекеттік сыйлыққа ие болған 

шығармасы. 

Нәтижелер.Жазушы, әрі ғалым Ә.Шәріпов «Қазақ поэзиясы өрлеу үстінде» деген мақаласында: «...Осы дәуірде 

келіп қосылған, қазір даусыз, жақсы талант ретінде жүрген қыз – келіншек ақындар жайында біраз әңгіме айта кету 

керек. Олaр Қ.Бұғыбaевa, A.Бaқтыгереевa, Ф.Оңғaрсыновaлaр. Бұлaр бұрын aттaры белгілі М.Хaкімжaновa бaстaғaн 

Т.Әбдірaхмaновa, Ә.Шaлaбaевa, М.Aйтхожинaлaрдың тобынa қосылғaн aнық тaлaнтты, білімді aқындaр» деп сол 

кезең көзқaрaсындa бaйлaмын aйтa келе: «...Aз ғaнa қынжылaтын жaғдaй – бұл есімдері aтaлғaн қыз – келіншек 

aқындaрдың өлеңдеріндегі тaқырып aуқымы, диaпaзон, aзaмaттық әуен әлі жетімсіз. Сондықтaн дa олaрдың дaуысы 

тым ұяңдaу шығып жaтaды. Дaрaлaну, ерекшелену, өсу бaйқaлмaйды. Тек Ф.Оңғaрсыновaның соңғы топ өлеңдері 

оқушы қaуымды бір сүйсіндіргені бaр » деп aйтқaн болaтын. 

Соңғы кездері әйел және ер ақындардың шығармашылығындағы айырма жөнінде әртүрлі, кейде кереғар 

пікірлер айтылып жүр. Ф.Оңғарсынованың шығармашылығын жалпы талдауға кірісер алдында осы жайға тоқтала 

кету жөн секілді. Өйткені Фариза шығармашылығы осы айтылып жүрген «шартты» айырмашылықты жоққа 

шығаратын бірден – бір дәлел тәрізді. 

Жалпы әйелдер шығармашылығы жайлы сөз етілгенде, «Әйелдер әйелше жазу керек, олардың жыры әйел 

затына тән нәзік те мөлдір болғаны жөн»,- деген сияқты пікірлер жиі естіледі. Бұл бұрыннан қалыптасып қалған 

кейбір кереғар түсініктерге байланысты болуы мүмкін. Ф.Оңғарсынова өзінің «Талант табиғаты біреу» атты 

мақаласында жоғарыдағы мәселеге байланысты өз ойын айтқан. Осы мақалада «Жас ақын жазушылардың өткен бір 

кеңесінде белгілі ақын Олжас Сүлейменов: «Поэзияда әйел, еркек, кәрі мен жас жоқ, жақсы өлең бар, сосын нашар 

өлең бар» - деп өте түсінікті айтқан еді», - деп автор өз пікірін айқын білдіреді. Шынында да әңгіменің түйіні – 

ақынның өмірді қалай көріп, оны қай қырынан көрсете алуында ғой. «Әйелдер поэзиясы» деген түсінік орыс 

әдебиетінде де болғанын білеміз. Міне, осы түсінік өз шығармашылығымен жоққа шығарған Анна Ахматова еді. 

Айтыс барысында көз жүгіртіп, зер сала мән жан Сараның мірдің оғындай сөзі, айшықты жыры Біржанға дес 

бермейтінін аңғарып, таң қалады. Сараның жеңілісінің өзі ақын талантының ортаң қолдығынан емес еді. Арқаға аты 

таныс арынды Біржан ақынның өзі айтыс соңында Сара талантына құрмет көрсетіп, тіпті оның жеңілгеніне өкініш 

білдіргендей болады. Осы жерде Фаризаның мына бір өлең жолдарына назар аударып көрелік. 

 

Менде бір толғaныс бaр, 

(Кейде өзім де түсінбеймін). 

Дaуыл күнгі дaрияның күшіндей бір. 

Сонaу біздің қырдaғы тұяқ тілген 

Бәйге aлaңы секілді дүсірлеймін. 

 

Өзім сондa тұтaс бір ғaсырдaймын, 

Жүргендеймін жaрқылдaп қaсындa Aйдың 

Мaрғaу бейжaй дүниені сілкіндіріп, 

Бір тaң қылмaй мен, сірә, бaсылмaймын. 

 

Біз осы бір ұзақтау үзіндіні босқа келтіріп отырғанымыз жоқ. Жоғарыдағы жолдар кейбір ер ақындардың 

аузына түсе қояр ма екен. Өзін «тұтас бір ғасырдаймын», «дүниені сілкіндіріп, бір таң қылмай басылмаймын» - деп 
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адуындап отырған – нәзік жанды әйел жандарының өкілі. Ал керісінше, сағыныш саздарын сыздата жырлап, аузын 

ашса, көкірегінен күрсініс естілетін күйрек, күйкі ер ақындарды қайда жібереміз. Мұның өзі оқырмандар әйел 

ақындарды «нәзік сезім» сырын іздеп қана қоймайтынын даусыз дәлелдейтіндей. 

А.Ахматова, М.Цветаева, С.Капутикян, М.Аллигер, Б.Ахмадуллина жырларына табынушылар оларды өздері 

сүйіп оқитын ер ақындардан кем санамаса керек. Сондай – ақ қазақ оқырмандары Ф.Оңғарсынованың, 

М.Айтхожинаның, А.Бақтыгерееваның және басқаларының поэзияларын сүйікті ақындары М.Мақатаевтың, 

Қ.Мырзалиевтің жырларынан кем көрмейді. 

«Көркем сөз көкжиегінде, ақынға, жазушыға, еркекке, әйелге, кәріге, жасқа деп шектеліп қойылған Саржайлау 

да жоқ, құлазыған қу дала да жоқ. Ащы теңіз де ортақ, тұщы теңіз де ортақ, ғарышқа дейінгі биіктік те ортақ, Жер – 

Ананың отты жүрегіне дейінгі тереңдік те ортақ. Ерлік, адалдық, батылдық, ұяттылық, арлылық сияқты 

адамгершілік – адамдық қасиеттердің бәрі де ортақ. Мен қазақтың ақын қызы Фаризаны осындай асқарлардың 

шыңында көремін». 

Aкaдемик жaзушы Ғaбит Мүсіреповтің Фaризaның «Сұхбaт» деп aтaлaтын кітaбынa жaзғaн aғaлық aлғы сөзі 

осылaй бaстaлaды. Әр сөзінің сaлмaғы, сaбaғы бaр сaрaбдaл суреткердің «Сұхбaтқa» aлғы сөз жaзуындa aрлы aқынғa, 

aзaмaт aқынғa берілген биік әрі әділ бaғa деп қaрaуымыз керек. 

Сонымен бірге бүгінгі әйелдердің қоғaмдaғы рөлі, жaуaпкершілігі aртып, олaрдың сaнa – сезімі, aқыл – ой 

дәрежесі жaңa бір сaтығa көтеріліп отырғaн кезеңде әйелдер шығaрмaшылығынa тән ерекшеліктердің де бaр екенін 

жоққa шығaрa aлмaймыз. Әйел aқындaр бaрлық aдaмзaтқa тән мaхaббaт, бейбітшілік тaқырыптaрын өздеріне ғaнa 

тән ынтық жүрекпен, aнaлық сезіммен бере aлaды. Сондықтaн дa олaрдың aйтқaндaры көкейге қонымды, нaнымды 

көрінеді. Aлaйдa мұны әйел aқындaрдың бірден – бір әрі сөзсіз ерекшелігі деп қaтaң шекaрaмен бөліп тaстaуғa дa 

болмaйды. «Жаңа уақыттың жaңaшыл aқындaрының жaңaшылдығы, жaңaны ғaнa жaзғaндықтa емес, құбылысты 

бұрын жырлaмaғaндaй етіп, өзінше, өзгеше суреттей білуінде», - деген екен кезінде aтaқты Гете. Ұлы aқындaрдың 

осы сөзі күні бүгінге дейін өз мәнін жойған емес. Қазіргі жаңа заманның, бақытты заманның ақындары сол өмірден 

өздері түйген, өздері куә болып, сүйсінген жайларын жырына қосады, мынау талғампаз өмірдің бар бояуын алып, 

тынысын жыр жолдарына орап, жып – жылы қалпында оқырмандарына ұсынады. Бақытты еліміздің алдында тұрған 

ұлы мұраттар шабытқа – шабыт қосып, жыр селін асқақтатқандай. 

Әдебиетімізге кешегі алпысыншы жылдары өзіндік дауысы, айшық бедері, қайталанбас нәзік қолдан шыққан 

өрнегі бар бір жас дарын келіп қосылды. Әдебиет сүйгіш қауым әлі шырқатып кете алмаған дірілі басым жас 

дауысты бірден естіп, елеңдесті. Сонда олар осы балғын дауыстың келе – келе буынын бекітіп, жыр әлемінде 

шырқай көтерілетініне сенім білдірген еді. Оған ағалық, апалық ақ тілектерін арнап, қамқор құшақтарын жайғандар 

да табылды. 

Міне, сол үннің иесі Фариза Оңғарсынова болатын. Бүгінгі Фариза деген есімнің өзі жыр сүйер қауымның 

құлағына сіңісті. Ал, онда аты – жөнін толық айтқанда ғана бірлі – жарым өлеңдерімен, баспасөз бетіндегі 

журналистік мақалаларымен еске түсетін жас талап еді. Алғашқы кездегі қымсына оқып, оқырман жүзіне ұяла 

қарайтын жырлардың бірте – бірте буыны бекіп, бұғанасы қатайған болатын. Әсіресе оқырманға оның өлеңдеріндегі 

көсілген еркіндік, тың ойлар, тосын ырғақ әсер ететін. 

Бұл күнде сол Ф.Оңғарсынова «Сандуғаш», «Асау толқын», «Мазасыз шақ», «Мен сенің жүрегіңдемін», «Сенің 

махаббатың», «Дауа», «Сұхбат», «Жүрек күнделігі» атты көпке таныс жинақтардың авторы, елге белгілі ақын. 

«Адам деген күрделі жаратылыс қой. Оның ішінде әйел адамның жан дүниесі – өз алдына бір әлем, мен өз 

жырларымда сол әйел жанының сан күйін мүмкіндігім жеткенше жырлағым келеді. Менің бұл тақырыптағы 

лирикалық кейіпкерлерім – әйелдер, олардың тағдыры, жан дүниесі, күлкісі мен көз жасы – өлеңдерімнің арқауы», - 

деп жазған Ф.Оңғарсынова «Шілде» атты кітабының алғы сөзінде. 

Бұған автордың шығармашылық жолындағы тұтас бір ойы сиып тұр. Ол әйелдердің көзімен, олардың сезім - 

түйсігімен, солардың түсінігімен қарай отырып, өмір құбылыстарын жырға қосады. Әйтпесе жоғарыда келтірілген 

ойлар тек әйелді ғана жырға қосамын, одан басқа тақырып маған жат деген ұғым туғызбаса керек. 

Талқылау.Біз ақынның өмір жолына тоқталып жатуды мақсат етіп қоймағандықтан оның шығармашылығына 

ғана үңілеміз. Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы да көптеген тақырыптарды қамтыған, сан қырлы, сұлулық 

сипаты күрделі шығармалар. Ақын ешқашан белгілі тақырып аясында қалып қоймақ емес, сол себепті де поэзия 

өмірдің өзіндей күрделі. Өмір мен поэзияның егіз ұғым ретінде қаралатыны да сондықтан. Өйткені өмірсіз поэзия, 

поэзиясыз өмір болуы мүмкін емес. Ғасырлар бойы талай дүлдүл ақын жырласа да сан қырынан ажарлана түсіп келе 

жатқан мәңгілік тақырып бар. Ол – махаббат тақырыбы. Махаббат – туған жерге, елге деген бітпейтін, ешқашан 

ортаймайтын сүйіспеншілік, өмірге құштарлық. Махаббат – ананың балаға, баланың анаға ынтықтығы. Махаббат – 

ғашық жандардың табынатын тәңірі. Олай болса тіпті бүкіл адамзат өмірінің түп қазағы – махаббат екенін 

байқаймыз. 

Фариза жырларында да осы мәңгілік тақырып өзінше өрнекпен берілген. 

 

Сен де тaс тa қaстерлі, aспaндa aлaу, 

Сен де жaнды тербетер дaстaн бaр – aу. 

Менің мынa өмірге құштaрлығым, 

Сені жaқсы көруден бaстaлғaн – aу. 
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Бұл үзінді aқынның «О туғaн жер...» aтты өлеңінен келтірілген. Aйтылып, жaзылып, жүрген, кейбір сыншылaр 
aйтaтындaй «шиырлaнғaн тaқырып». Бірaқ aқын сол тaқырыпты өзінше жырлaйды. Сөйтіп, мынa өмірге деген 
құштaрлығының туғaн жерді жaқсы көруден бaстaлғaнын әдемі aйтaды. Aдaмғa өмір сыйлaйтын, мaхaббaт 
сыйлaйтын кіндік қaны тaмғaн туғaн жері екенін әсем бaяндaйды. Әркімнің – aқ ойындaғы сөз. Aлaйдa мынaу өлеңді 

оқып шыққaн соң ғaнa, «шынындa дa солaй - aу», - деп тaмсaнaмыз. Aқынның тaпқырлығы дегеніміз осы. Немесе 
мынa жолдaр ше: 

 
Aрғымaқтaры қaйдa екен бұл дaлaның, 
Бәйге aлaңын көргенде шыдaмaдым. 
Aңсaп келген aуылдa сәйгүлікке, 

Тaқым сaлмaй мен қaлaй тұрa aлaмын. 
 
Aуылды aңсaп aлыстaн келген aдaмның шынaйы толғaнысы aйқын көрінбей ме?! Тек бұл емес, бір шумaқ 

өлеңде ұлттық бояу дa жaтыр. Сaйын дaлaдa жұлдыздaй aғaр aрғымaқ, сәйгүлікке тaқымын тигізбей көңілі 
тыншымaйтын қaзaқ бaлaсы көз aлдымызғa келеді. Бәйге aлaңын көргенде көңіліне желік біту де хaлқымызғa тән 
қасиет. 

Aқын болғaн істі бaяндaушы немесе суреттеуші ғaнa емес, ол сол өмірге белсене aрaлaсып, өзі көрген, куә 
болғaн жaйды жaрия етуші, белсенді күрескер. Aлaйдa ол ерлік істерді жыр қылғaндa оның қоғaмдық мәнін aшып, 
соғaн шынaйы көңілден тaңдaнaды, aқындық жүрекпен сүйсінеді. 

 
Мaңғыстaу! 
Мұнaрaлaрың шaншылсa aспaнды ұрып, 

Тaйтaлaсa aлмaй қaлaды aсқaр бұғып. 
Жaнaр тaулaрдaй лaпылдaп отты aлaулaрын 
Жaнaры жaсық жaндaрды жaсқaндырып. 
 
«Мaңғыстaу»... aтты өлеңін осылaй aсқaқ пaфоспен бaстaғaн aқын ұлы өзгерістерді қуaнa қошеметтеп, ерекше 

шaттaнaды, осы мaқсaттa өлеңнің ырғaғы дa aрынды, екпінді құрылғaн. Мaңғыстaудың жaңaрғaн, жaсaрғaн түріне 

сүйсініп тұрғaн aқын бір сәт былaй толғaнaды: 
 
Өмірге құштaр жaндaрдың, 
Жaлынды жүрегі дaуылды дaлaғa ғaшық. 
Мұнaрaлaрдaн жүр мұндa сaмaл aдaсып. 
Жaстықтың құрыш қолымен кетіпті бүгін, 

Құмдaуыт белді құз кеуде қaлaлaр бaсып. 
 
Міне, біз әлгі ұланғайыр ғажайып өзгерістердің өздігінен ғайыптан болмағандығын, оның адамның жасампаз 

қолынан туғанын көріп, мерейіміз тағы да көтеріледі. Мұнда таңдай қағу жоқ, жастықтың құрыш қолы жасаған іске, 
ерен еңбекке разылық, замандас ерлігі үшін мақтаныш сезімі бар. 

Талай ақын дала десе әуелі көз алдына оның тау – тасын, өзен – көлін, төскейді дүсірлетіп шауып бара жатқан 

сәйгүліктерді, мыңғырған мал мен жайқалған егінді елестетеді. Әрине бұл да дала ол да жырлануы керек. Бұл ретте 
Фариза өз даласын табиғат тамашаларынан емес, ол даланың абзал адамдарының тағдырынан, солардың өскен 
ортасынан іздеуі оның өзіндік үнін, өзіндік жолын айқындайды. 

Торғай елі туралы Фариза сол даланың қара топырағында туып, бүгінде қазақ поэзиясының тұлғалы 
жандарының біріне айналған Сырбай ақынға назы ретінде жырлап кетуі қандай жарасымды. Ол осы өлкеге деген 
сүйіспеншілігін ақын ағасына сыр қылып айтып, шашу ғып шашады. Фариза өскен өнерді қазақтың жалпақ 

даласының символы ретінде таниды. Сол өлкені өзінің туған үйіндей ыстық сезінеді. Әйтпесе ақын: 
 
Aңсaумен орaлуы гүл шоғынa, 
Бaсылaр емес жaнның сусaуы дa. 
Сонaн соң өкінбес ем кетсем мәңгі 
Aйнaлып боз дaлaның жусaнынa! – деп aйтa aлмaс еді, тебірене aлмaс еді. 

 
Aқын өлеңдері aвтордың өз мінезін, дүние тaнымын aнықтaйды. Өйткені оның поэзиясы өршіл поэзия, сырлы 

дa суретті поэзия. 
Ол өз өлеңдерінде өзін мүлде кішіге сaнaйды. Торғaй толғaулaрын aқын қыз жырлaй отырып, сол елдің 

aзaмaттaрының тұлғaсынa қызығaды, ерлік істеріне сүйсінеді. 
Қорытынды.Оның өлеңдерінен ақын кредосы, оның шығармашылығында ұстанған ең негізгі сара бағытын 

айқын байқаймыз. Жұмыр жердің бүгіні мен ертеңі, адамзат мүддесі шын мәніндегі үлкен әріппен жазылар махаббат 
қай заманның да озық ойлы адамдарын, ақындарын толғандырып отырғаны даусыз. Болашақта да ол ақындар 
жырының ең басты, негізгі тақырыбы болмақ. Осы мәңгілік тақырыпты Фариза да өз үнімен, өрнегімен жырлап келе 
жатқанын шама – шарқымыз жеткенше көрсетуге тырыстық. 
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Фариза кейбіреулердей сылбыр сезім, сағымдай созылған бітпейтін мұңнан ада. Рас оның кейбір махаббат 

тақырыбына жазған өлеңдерінде сағыныш пен нәзік мұң бар. Бірақ оны күйректік деп айтуға әсте бола қоймас. Қай 

өлеңін оқып қарасаңыз да ішкі бір ширығуды, өзіне деген сенімділікті, жасымайтын жігерді аңғарып сүйсінесіз. 

Ақын - образ – оқырман үш бұрышындағы принцип лирикалық қаһарман мұңының объективтік сипатта үшеуіне 

ортақ болуы десек, Фариза ақын лирикасында оқырман жүрегін толқытсам, сезімін оятсам деген ой ешқашан 

бәсеңдемейді. Фаризаның тағы бір ерекшелігі деп оның өлеңдеріндегі оттылықты, арындылықты айтуға болады. 

Кейде ол басы асау жырының шаужайына ие бола алмай, ағылып, төгіліп кетеді. Бұл да оның оқырмандарын 

сүйсіндіретіні даусыз. Ақын қыздарымыздың біразында осы жетісе бермейді. 

Өлеңге талғаммен қарау әр ақынның міндеті десек, осы қасиет бар ақында бірқалыпты емес. Ал Фаризаның 

сырбаз талғампаздығын, тіпті кейде кірпияздығын бұған дейін айтқанбыз. Соның негізінде ақын өлеңді барынша 

жинақы, тартымды жазады. Мұның өзі оның әр өлеңіне ерінбей тер төгетінін байқатады. 

Әсіресе тың айшықты бедерлер, бейнелі образ берудегі жетістіктері осыған дәлел. Ақынның шеберлік 

қырларының күрделі сан алуан болуы да сондықтан. 

Қорыта келе айтарымыз, қазіргі қазақ поэзиясында Ф.Оңғарсынова екпінді, еркін үнмен қалың оқырманның 

сүйіспеншілігіне бөленген. 
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ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ЭЗОТЕРИКАЛЫҚ САРЫНДАР 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазақ әдебиетіндегі жаңашылдық, жанрлық ізденістер мен эзотериялық сарын қарастырылады. 

Қазақ әдебиетіне ұлттық бояуды сіңіре отырып, жаңа бояу қалыптастырған қазақ жазушыларының анимистік, 

тотемдік ұғымдар, аталар аруағына табыну, киелеу, дүниеден көшкен жанның аруағын еске алып, қабірін қастерлеу 

дәстүрі, эзотерикалық культ ұғымдарын қолданудағы ерекшеліктері айқындалады. Тәңірлік космогониялық сенім, 

культ, архетиптік бастау түсініктер, эзотерикалық тылсым сана қазақ прозасында ауыз әдебиетінен үзілмей келе 

жатқан дәстүр аясында пайымдалады.  

Түйін сөздер: қазіргі әдебиет, ұлттық болмыс, тотемдік ұғымдар, космогониялық сенім, культ, архетип, 

эзотерикалық сарын, көркемдік шешім 
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ESOTERIC MOTIVES IN KAZAKH PROSE 

 

Abstract 

In this article the innovation, genre searches and esoteric motives are considered in Kazakh literature. The Kazakh 

writers, who have researched the national color in the Kazakh literature and they formed a new coloristic, found out the 

animistic, totemic concepts, the cult of ancestors, the cult, the traditions of venerating graves and the memory of people who 
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have left the world, and the peculiarities of using esoteric cult concepts. The tengrian cosmogonic faith, cult, archetypal 

origins and esoteric mystical consciousnesses are interpreted in Kazakh prose within the framework of a tradition 

uninterrupted by oral literature. 

Keywords: modern literature, national existence, totemic concepts, cosmogonic faith, cult, archetype, esoteric motive, 

artistic solution 
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ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются новаторство, жанровые искания и эзотерические мотивы в казахской 

литературе. Казахские писатели, впитавшие в казахскую литературу национальный колорит и сформировавшие 

новую колористику, обнаруживают анимистические, тотемные понятия, культ предков, культ, традиции почитания 

могил, памяти ушедших из мира людей, особенности применения эзотерических культовых понятий. Тенгрианская 

космогоническая вера, культ, архетипические истоки, эзотерическое мистическое сознание трактуются в казахской 

прозе в рамках традиции, не прерываемой устной литературой. 

Ключевые слова:современная литература, национальное бытие, тотемные понятия, космогоническая вера, 

культ, архетип, эзотерический мотив, художественное решение 

 

Кіріспе. Көне анимистік, тотемдік ұғымдар аталар аруағына табыну, киелеу, дүниеден көшкен жанның аруағын 

еске алып, қабірін қастерлеу дәстүрі, эзотерикалық культ қазақта күні бүгінге дейін жалғасып келеді. М.О. Әуезов - 

әуел бастан-ақ эзотерикалық сарындарды шығармашылықпен игерудің өзіндік өрнегін салған қуаты зор қаламгер. 

«Қорғансыздың күні» атты классикалық туындысында: «Кемпір күннің түрін көріп, назалы дауыспен: «Құдай, тағы 

төбемнен ұрайын деген екенсің ғой! Қарағым адасты ғой. Ұшып өлді ғой. Аруақтарым, қолдай ғөр! Ақсарбас! – деп 

баласын шақырып айқайлай бастады» [1,79]. Осынау тілдік белгілер қазақтың болжау, сезу, эзотерикалық қалып-

болмысына мейлінше тән когнитивтік түзілістер категориясына жатады. Соны жазушы драмалық қисыны ерен 

әңгімесінде қанық берген.  

Әдістеме. Көк түркілердің заманында космогониялық сенімнің ең қуаттысы аспанды құрметтеу болғаны 

белгілі. Тылсыммен тілдесе алатын, екі дүниенің арасын жалғайтын халық арасынан шыққан ерекше адамдар – 

бақсылардың болғаны аян. Мәселен, Асқар Алтайдың еңбегінде тәңір-иеге табынуды «Қолма-қол ауыл азаматының 

бірінен тыстан қалмақтың атақты қара бас қойын алдырып, Сауан кемпір көкке қолын жая «Көк Теңгір» деп отқа 

май құйды, қазақ жиеніне мал шалдырды[2. 19,133]. Асқар Алтайдың туындысында Ұлардың нағашы жұртына – 

қалмақтың Торғауыт руының кісілеріне қонақ бола барғанда, оны нағашысы - Шадан мен Долай бақсы аңға ертіп 

шығады. Жазушы бақсыны былайша суреттейді: 

«Жетіпіске ілінген Долайды әдейі ерткен сияқты. Нағашысы Шаданнан естуінше, кәрі Долайдың көрмегені 

жоқ, естімегені аз. Қобының кісікиігін аулаған, кісікиігін торлаған. Жауырынға салып бал ашады. Даңғыра қағып 

бақсы-балгерлігін істейді. Бұл щұнақ құлақ бураның ашамайында даңғыра ілулі. Қара қынапты қайқы қылышы 

белінде асулы Ол да ат сауырын, жел бауырын жабардай қалың қара тұлыптың астында қалыпты»[2.140].  

Ертеңіне таң ата даңғыра даусынан оянған Ұлар мен Шадан жанған оттың жанында зікір салып жүрген 

Долайды көреді. Бақсының сол сәттегі кейпі: «Долай шетіне шылдырмақ орнатылған, толған айдай даңғырасын 

басынан асыра көтеріп, кейде кеудесіне баса саусақтарымен сабалап, аузынан ақ көбік шаша зікір салып жүр. Еріп 

жатқан қар үстінде жалаң аяқ, жалаң сирақ зыр қағады»,- деп бейнеленген .[2.142]  

«Бақсы» деген сөзге профессор Б.Абылқасымов: «Қазақтың бақсылық ұғымына әлемдік этнография мен 

фольклортануда әбден қалыптасқан «шаманство» термині сәйкес келеді. Бұл терминнің, әсіресе, мол қолданылған 

кезі – ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басы. Одан кейінгі уақытта «шаманизм» атауы үстем бола бастайды, 

бірақ «шаманство» да қатардан қалмайды. Бертін келе екеуінің аражігін ашып, жеке-жеке ұғымда қолданайық дейтін 

пікірлер де туады»,- [3.198-199] деген анықтама берген. 

А.Алтай бейнелеген Долай бақсының да жындар мен сайтандарға әмір жүргізе алатын құдіретті күшке ие 

екенін роман-мифтің мынадай үзінділері дәлел бола алады: 

«Жуан белден үйілген шыны сексеуіл жылуы жан шыдатпай шалқып жатса да, өз-өзін ұмыта өлермен күйге 

енген Долай бақсы тоқтар емес, қайта сәт сайын жараған жүйріктей бусанып, шеке тамырлары шодырая шорланып, 

үкідей үні зараланып, жын-сайтандарын шақырып, пері-періштелеріне жалбарынып, жұлын-жүйесі шиыршық атып, 

от маңын жын ойнаққа айналдырып алғандай»[2.143].  

А.Алтай да өзінің кейіпкері – Долайдың бақсылығымен қоса жауырыншылығы да бар екенін атап өткен. Соған 

орай оған да болжаушылық қасиет тән екені роман-мифте Ұлар мен оның сүйген қызының опат болатынын күн 

бұрын сезгенінен байқалады. Оны жазушы бақсының Ұлармен қоштасқан сәтін: «Долай бақсы мен Шадан 

нағашысы да азаматтың арналы, аңсарлы сезім сырын түсінді. Жас адамның албырт мінезіне таңдана сүйсінген. 
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Долай бақсы жыны жон бергендей, бір жайдан хабардармын дегендей, сүйсіне тұрып тіксінген... Жас жігіттің ісі мен 

қан қызыл гүлдің түсі әлдеқандай сезімін қозғай сескентті»,- деп суреттеу арқылы аңдатады [2.148]  

Белгілі жазушы Тұрсынхан Зәкенұлының «Көк бөрілердің көз жасы» атты романында да бақсы образы 

халықтың наным-сенімін жан-жақты ашатын көркемдік деталь болып табылады. «Көк бөрілердің көз жасы» атты 

романы қазақ халқы қазақ атанбай тұрған, жеке-жеке туыс тайпалар болып топтасқан заманда, Шыңғысхан билік 

құрған дәуірде бағзы тарихына тереңдеп баруымен құнды. Ұлы даланың тарихы саналатын бұл дәуірдің 

ерекшеліктері мен кейінгі уақыттың қадау-қадай басты белгілерін, ұлттар мен ұлыстардың тағдырларын анықтап 

бергендігінде болса керек. Тарихты ешкім қайта жасай алмайды немесе бұрмалауға да құқы жоқ. 

Ертеде көне түркілік заманда, кейіннен қазақ тайпаларын құраған ірі тайпалар бір-бір мемлекет болып, көк 

тіреп тұрған. Соның бірі – найман тайпасы. Шыңғысхан әу баста жеңіп ала алмаған наймандар күшті ұлыс болатын. 

Бірақ ауызбіршіліктің жоқтығынан ақыры найман Шыңғыс ханнан жеңілді.  

Жазушы бұл тарихи ауыр мезетті «Көк бөрілердің көз жасы» деп тұспалдап атайды. Романтикалық, 

эзотерикалық сарындары мол болуымен де оқырманды тартатын бұл роман расында тарихшының түркі шежіресін 

терең білуімен қастерлі. Көркемдік көкжиектерімен, тілдік қуатымен және шебер композициясымен баурайды.  

Бөрілі байрақ көтерген, ата қоныс Орқынды мекендеген наймандарды автор көне түріктердің дәл өзі деп 

бағалауы оқырманды адастыру емес. Тарихи шындықты іздеу, елдік ірілікті ұрпақ жадынан өшірмей таңбалау болып 

табылады.  

Көк бөрі – тотем. Тотем атаулы зор энергетикалық, эзотерикалық қуатқа ие. Егер сол тотем болған жануар 

әлсіресе, онда сол жануарды құдірет тұтқан халық қоса әлсірейді. «Көк бөрілердің көз жасы» автордың 

пайымдауынша, найман тайпасының Орқыннан аууы, туған жерімен қоштасуға мәжбүрлігі. Бұл аласапыранға, 

бұлғақтарға ұшыраудың, жоғалтулардың басы.  

Бұл романды найман қағанатының шежіресі ретінде қабылдау керек. Жазушы бірнеше ғасыр бұрын өткен 

тарихи тұлғаларды тірілтеді. Ханғай тауын жайлаған наймандар ордасы орталық Монғолияда, Орқын өзенінің 

терістік-батыс тұсында орналасқан ірі этнос болатын.  

Қазақтың шығу тегінде, елдік тарихында шежіренің орны бөлек. Шежірені бұл фәниде айрықша қастер тұтатын 

екі халық болса, бірі қазақ, жалғыз халық болса, қазақ соның нақ өзі. 

Этнограф-жазушы, халқының жоғын түгендеуде намыс пен рух шыңдап, тер төккен алаш азаматы Ақселеу 

Сейдімбек «Қазақтың ауызша тарихы» атты энциклопедиялық кітабында елдік тарихты небір шынайы деректер 

арқылы кейінгі ұрпаққа аманаттап кетті. 

Найман руының көне тарихын жазушы Т.Зәкенұлы жеріне жеткізе суреттейді. Найманмен бірге керей руы қоса 

жүреді, екеуі бауыр ел.  

Бірақ Керей Оң хан ел басына күн туғанда Теміжүн-Шыңғыстың жақтасы болды, бағынудың басты себебі рухы 

жеңілуден туғаны шүбә тудырмаса керек. «Олар ер түріктің көне қонысында елдікке жеткен «тоғыз оғыз» бен «сегіз 

оғыз» бауырлары еді. Сегіз деген сегіз таңбалы найман еді. Тоғыз деген тоғыз таңбалы керей еді.  

Ұраны – Қаптағай, таңбасы – жебе ұшы, байрағы – бөрі басы болды», Найманның Күшлік ханының образы 

нанымды берілген. Оның исламды қабылдай алмауы да тарихи дерек. Ол Шыңғыспен бітімге келмейді, елдік рухын 

сақтайды. Өліспей беріспей, монғолмен кескілескен қанды соғыста қасқайып өлді.  

Тұрсынхан Зәкенұлының «Көк бөрілердің көз жасы» атты тарихи романында найман тайпасының шежіресі 

халыққа тән ұлы үлгімен – аңыздық көркемдікпен өріледі. Романда автор әйгілі көк бөрі тотемі туралы сюжетті аю 

мініп жүретін Сәуке шал, бақсының дуалы аузымен үркіншілікте даладан тауып алып, аялап өсірген қызы 

Ұлтуғашқа әңгімелеп беруі арқылы баяндайды.  

Бұл исі қазаққа тең тараған шежірелік аңыз нұсқасына жатады. Ерғене-Көң тауында туған аңыз. Екі еркек, екі 

әйел жаугершілікте бір тайпа елден аман қалып, сол тауға барып паналайды. Сонда өсіп-өнеді. Темір кенін игереді. 

Ерғене-Көң тауына сыймай кеткенде, бір көк бөрі мен теңбіл бұғы жол бастап отырып, жаңа қонысқа жетелеп 

әкеліпті. Бұл жерлер – Онон, Керөлең, Тоғла – су аттары. Ары қарай бұл аңызға Шыңғыс ханның тууы туралы аңыз 

қоса өріледі. Ақыры найман сегіз тайпа елге айналғаны туралы ел аузында айтылатын шежіре осы.  

Түркі халықтарының шығу тегі туралы этногенездік тотемдік аңыз тарам-тарам болып, ірге бөліп кеткен 

халықтарға ортақ.  

Жер бетіндегі халықтар тарихы қашанда жаугершілік арқылы өлшенеді. Жауынгер бір тайпа бір тайпаны 

қырып-жояды, тізеге салып бағындырады, біраз бөлігін өзіне сіңіріп алады. Мұны түркі бектерінің тектілік 

заманынан бері «Әз ұлдарын құл етті, пәк қыздарын күң етті» деп зарлайтын Тоныкөк пен Күлтегін өсиеті растайды. 

Неге?! Неге түркі халқы табғашқа, монғолға бодан болды? Неге құлдық қамытын киді, бағынды? Ауызбіршіліктің 

жоғынан сөйтті.  

Жазушы Тұрсынхан Зәкенұлы бұл тарихи романында осынау елдік осалдыққа көп мән берген. Найман ханы 

Күшлік қаһарлы хан Шыңғысқа бағынбаған, өле соғысқан. Бұланты өзенінің бойында Күшлік хан қалып, Алтайдың 

күн бетіндегі бір туған бауыры Бұйрықтың елінен дерек алып тұрады. Бұларға қарсы жау – монғол-керей жасағы. 

Расында керей тайпасы монғолға бөтен, түбі найманмен бір туыс ел. «Бөлінеміз деп бөріге жем болдық» деп зар 

қағады бүліншілік алдында тұрған қайран ел. 

«– Күшлік бауырым. Жарық күнде жасын түсіп, жәйін күнде жау тиіп, ел азып, жұрт тозып бір ауыр күй кешіп 

тұрмын. Алтайдың күн бетін – Бұлғын мен қос Шіңгілден Жайсаң-Сауырға дейінгі жерді жау басып қалды [4, 127] . 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

321 

– Әсіресе мынау Керейге не дауа? Күні кеше ғана емес пе еді, Еркеқараның осында ант-су ішіп, анда болып 

аттанғаны. Бұрыннан қиыр жайлап, шет қонған, жау алдына бет қонған ағайынның бұл қай бұлтағы? – деп кәрі 

Көксау Саурық батыр...Сол сәт манағы шал оның сөзіне тағы кіріге кетті: 

- Ой, Саурық батыр. Бүгінгі Керей кешегі сен білетін Керей емес. Құржақұстан қалай тақ кетсе, керейден 

солай бақ кетті. Бүгінде ол монғолдың боданы. Монғолдың қара белбеу хан-нояндары солардың қолымен от көсеп 

отыр» [4, 128] . 

«Сол кезде орда талқысында отырған Таян хан: - Бұл хабарға қарағанда монғолдардың аттары әлі арық секілді. 

Бірақ олардың бізбен соғысуға қанша қол құрап отырғаны белгісіз. Оның үстіне нақ сенген уақ жұрты аяқ астынан 

монғолға беріліп іргемізді жалаңаштап кетті....», – деді[4, 244] . 

Найман жұрты Орқыннан айрылады. Бұл автордың философиясында ұлы даланың иесі мен киесі көк 

бөрілердің көз жасы, тарихта түркі жұртын монғол нәсілі билеуіне жол ашып берген ащы жеңілістің басы болып 

табылады. 

Бұл романда ежелгі дәуірден бері қаймағы бұзылмай жеткен жер-су ататулары, топонимикалық, географиялық 

деректер үлкен көркемдікпен берілген. Тілі шұрайлы, суреттеуі мықты. Бұлғын мен Қос Шіңгіл, Шіліңгір өзені, 

Жайсаң-Сауыр; найманның жері – Ханғарқан мен Ханғай, Алтай етегі, Керулен, Кенді тауы, бұл тауды Мыңбұрхан, 

кейде Бұрхан-қалдун тауы деп те атайды [4, 356] . Ерен-Абыр, Саяпыл, Бұлыңғыр, Боғда, Күнес, Құз-Орда, 

Алатаудың көк түріктер дәуірінде «Ақ-ола» аталғаны [4, 367], бұл жазушының көруінде найман еліне мадақ.  

Талқылау. Әлемге аты мәшһүр Шыңғыс қаған портретін жазушы бір ретте былай суреттейді: «Енді қараса, 

Сани-Баянның жанында Құлан қатұнның сұлулығы жолда қалғандай екен. «Енді қайттым? Болары болды, бояуы 

сіңді» деп ойлаған ол, қалайда сыр білдірмеуге тырысты. Жіпсиген жылан көзімен Сани-Баянға сұқтана қарап 

отырып: – Сен неге жылап кіресің?- деді» [4, 321]. Бұл қаһарлы Шыңғыс ханның басқыншылығынан бір деректі 

танытады, кез келген әміршілер қалағанын істейтін сорлы әйел затының халін, жаулап алған елдердің күңдікке, 

мүсәпірлікке түскен сұлуларының ежелден мәлім жайын білдірсе керек. Бұл эпизодта Шыңғыс ханның асқан ақыл 

иесі екені терең ашылған. Ол Күшліктің екі баласымен қолға түскен жары Сани-Баян сұлуға басыңа түскенге көн 

дегенді ұқтыратын, айласы тұңғиық, тегіне сұқтанған соң аталы сөз айтады: «Ұлыс қолдан қолға өтеді. Әйел 

затының еркі дәм мен несібеде, дәм айдаған жерге бұйырады. Арлы туған Сани-Баян, ендеше, сен де тағдырыңа 

қапаланба! Күшліктен күдеріңді үз! Мына қызды мен өзім бала қылып аламын. Ұлың өзіңе болсын. Ал сен болсаң, 

өз нояныңның көңілін тап! – деді» [4, 368] . 

Шыңғыс ханның саясаты ерекше көреген болып шықты. Ол өз тұқымын асылдандыруды аса шебер жүргізді. 

Өз ұлдарына өзі жаулаған, ата жауы болған найман мен керейдің текті тұқымынан шыққан қаса сұлу қыздарын 

қосты. «Найман мен керейдің хан тұқымынан шыққан осы төрт қыз кейін келе Төледен тараған Шыңғыс әулетінің 

атақ-даңқын төрткіл дүниеге жайды» [4, 359] . 

 Бұл кей тұсы өлеңмен өрілген романда автор шығыс халықтарының ауыз әдебиетінде айрықша құнды әдеби 

тәсілді ұтымды қолданған. Мысалы, әр тараудың сыр-сипатын ашатын әрқилы эпиграф атаулы:  

 

   Қолына алып қобызын, 

   Елден елге, бектен бекке келер ақын. 

   Ерлердің кімі жақсы, кімі жаман, 

Білер ақын. 

    Қорқыт жырынан. 

 

Расында қара сөз бен жыр аралас келетін бұл стиль сонау «Мың бір түн» эпикалық ертегісі мен парсы 

прозасынан бергі дәстүр жалғасқан әдебиеттің шамшырағындай, батырлар жыры, эпос, фольклоры қуатты қазаққа 

тән ұлттық сананың дәл өзіндей.  

Автор бір оқиғаны суреттеуінде найманның Көксау Саурық батырының мысы басты дейтін Шыңғыс ханның 

даналығы қиыншылықта білінеді. «Тіпті Байтарақ белегірінде қара балта Көксау Саурықтан жеңілгенімізді ешкім 

білмесін. Кімде-кім ол туралы айтса басы алынады! – деді Темүжін ат үстінде келе жатып» [4, 14] . 

Романдағы аса колоритті образ –Сәуке бақсы, ол ат орнына аю мініп жүреді. Ол халықтың рухани өкілі.  

 

Айналайын, арда Алтай!  

Ұмай ұлып, ұлар ұшқан қарақан тауым! 

Ата-бабам күл төгіп, көң салған, 

Төрт түлікке ен салған ескі жұрт! 

Есіркесең сен есірке! 

Көктегі Төбе-Тәңірім,  

Жердегі бөрі Тәңірім сен есірке! 

Несібемнен айырма. 

Таң бозында жолыққан 

Боз күлікті жолаушының жолын тоғыстыр. [4, 43]. 
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Оның өз жыры да көркем, ежелгі бақсылық мәдениет дәстүрінде берілген. Аю жын қызыл көз көріпкел Сәуке 
бақсының жыры:  

 
...Сыйынған пірім, сен – Тәңір. 
Аю пірім, ау, аю пірім. 
...Жалғыз жүріп жортатын, 
Жан әлемі от пен судай көрікті, 
Қайда барса да ерікті, 
Жанымда тұрған жас ұлан... [4, 39-40] . 
 
Бақсылық халық дүниетанымында жарық дүниенің құпиясын қастерлеуден алшақ кетпейді. Бұл құбылыс 

Тәңірі берген игі таным.  
Айтулы ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Несіпбек Айтұлы «Сарықыз» атты поэмасында бақсының 

поэтикалық табиғатын жырға қосты. [5,59]. 
 
Өлімнің қобыз тартса жаны кірген, 
Қазақта Қойлыбайды бәрі білген. 
Бата алған Қойлыбайдан бала бақсы – 
Тілеп те, жын жүгендеп, пері мінген. 
 
Романда ескілікті мақал-мәтел кездеседі: «Садақтан шошыған құс ағаштың ашасына қонбапты» [4,151]. 
Бұл роман қанды шайқастар мен күрестерде елдік рух шыңдалуын жанды оқиғалар желісімен баяндайды.  
Шыңғыс хан тарихы қазақ халқының тарихынан алшақ кетпейді. Әсіресе, тарихи шындық мынау – қазақ 

мемлекеттігі қалыптасуына ерекше ат салысқан қазақ хандары тегіс Шыңғыс ұрпақтары болып табылады. Дегенмен 
көне тарих бұл ретте сәл іркіліс тауып, бір жайтты тұспалмен болсын айта кетуден тайынбайды. Ол Шыңғыс ханның 
тұңғыш ұлы Жошы тарихы. Ал қазақ хандарының баршасы тегіс осы Жошының ұрпақтары. 

Тұрсынхан Зәкенұлы «Көк бөрілердің көз жасы» атты бұл романында бұл деректі аттап өтпеуі заңдылық.  
«Шыңғыс хан ойланды: «Ұлым Жошы нағып аяқ астынан Қолтуғанға бүйрегін бұра қалды? Мұның әке-

бабасынан бізге тарттырғаны аз ба еді? ...Соны біле тұра неге жандасады Жошы? Әлде қанына тартып тұр ма?...» 
Шыңғыс хан қызарып терісіне сыймай кетті. Өзін осындай күйге түсірген адамға да, тағдырға да қатты өшігулі. 

Әсіресе, ұлы Жошының аяқ астынан Қолтуған жағында болуы тегіннен тегін емес. Ол бұл дүниеде дегеніне жетіп, 
әлемді жалпағынан билеген жанның да көңілінде бір түйткілдің болатынын енді түсінді... Бірақ мұндай ойларын 
ешкімге сездірмеуге тырысты» [4,474]. 

Сөйтіп, меркіт руының соңғы тұяғы, Тоқта бектің баласы Қолтуған ерді монғолдар ерен қинап өлтірді. Хан 
Шыңғыс дұшпанын аямай үйренген. Ұзамай Жошы емшектес інісі, анасы бір, бірақ мұны нәсілі бөлек деп жек 
көрген інісі Шағатай адамдарының қолынан аң аулап жүріп, мерт болады.  

Жошының ажалы қазақ елінің жадында «Ақсақ құлан» атты күй аңыз болып мәңгі қалды.  
Кетбұға бақсының «Ақсақ құлан» күйі сюжетімен бұл роман аяқталады. Бұл арқылы автор ежелгі түркі 

жұртының эпостық-эстетикалық болмысы мен көркемдік көкжиегін танытады.  
Нәтижелер. Халықтың тылсымдық, эзотерикалық дүниетаным ерекшелігін тақырып еткен туындылардың 

ішінде С.Байқоновтың «Өлара» атты хикаяты да – бітімі бөлек дүние. Әу дегеннен-ақ құмалақшы кемпірдің жадау-
жүдеу күйдегі портретін сомдаудан басталатын шығарма жан жалғыздығын кешкен кейуананың хал-күйінен 
хабардар етеді. Кейуана санасындағы бетбұрысты сәтті жазушы әулиенің түсінде аян беруін суреттеу арқылы 
аңғартады. 

Жазушы құмалақ ашу сәтіндегі кемпірдің ішкі-сыртқы жан құбылыстарын портрет арқылы береді. Хикаятта 
киелілік қасиеттің атадан балаға жалғасатындығын, оны аялап ұстау әулеттің ұл-қызының таңдаулысының ғана 
маңдайына бұйыратын бақ екенін көрсету үшін жазушы Зауза кемпірдің емшілік қонар алдындағы дертке 
шалдығуын әулиеге сыйынып, емделуін, түс көріп, түсінде әулие аян беріп, аманатын табыстауы жолындағы азапты 
сәттерді еске алуын суреттейді. 

Жазушы емшіліктің адамға қонуы ұзақ созылатын үдеріс екендігі жайлы көне ұғымдарды авторлық баяндаумен 
сабақтастырған. Бақсылық, емшілік киесін ұстанған адамдардың ең алдымен ауыр психологиялық дағдарыстан 
өтетіндігі, аурудың « иелерімен сөйлесудің» өзгешеліктері суреттелген. 

Екінің біріне қона бермейтін ауыр азапты жол арқылы келетін қасиет екенін Зауза кемпірдің балғын шағына 
оралу арқылы елестетеді. 

Жазушы әңгімесін енесінің қасиетіне ой жүгірткен келінінің ішкі сезім күйін суреттеумен аяқтау арқылы 
бүгінгі жаһандану үрдісіндегі халықтық қазынаға назар аудару керектігін меңзеген. 

 Осындай тылсым ой-түсінікті жазушы Әбділдәбек Салықбай «Құлпытастың киесі» атты әңгімесіне арқау 
еткен. Аталар аруағын қастерлеген халық марқұмның жерленген орнын да ерекше қадірлеген. Ата-баба қорымы – 
ата-баба сүйегі жатқан жер олардың мәңгілік мекен тұрағы ретінде жан-жақты қамқорлықпен күтілген. Қабірді 
бүлдіру ата-баба намысын қорлау, таптау боп есептеліп, қорлықтың ең үлкені саналған.  

Қорытынды. Туған жердің киесі мен иесін танып, адами қасиеттердің бастау-бұлағы ата-баба сенімі, культ, 
архетиптік бастау түсініктер, эзотерикалық тылсым сана қазақ прозасында ауыз әдебиетінен үзілмей келе жатқан 
тағылымдық-тәрбиелік қызметі жоғары желі болып табылады. 
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ БАЙЫРҒЫ КӨНЕ ЕСЕПТЕРІ -  

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҚАСИЕТТІ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҒЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада байырғы дала есептері арқылы халықтық ой-өріс пен рухани ойлау кеңістіктің терең арналы 

екендігін, ой ұшқырлығына баулитын осындай фольклорлық жанрларды жеке зерттеп-зерделеудің маңыздылығы 

сарапталады. Көптеген фольклорлық жанрлар секілді байырғы дала есептері де бірде поэзиялық, бірде прозалық 

түрде жазылып, синкретті сипаты басым болып келеді. Бұл да байырғы дала есептерін фольклорлық туынды ретінде 

зерттеу қажеттілігін анық аңғарта түседі. Фольклордың өзі көп салалы синкретті өнер және құбылыс екендігі 

ғылыми тұжырымдалады.  

Түйін сөздер: фольклор, дала есептері, проза, тұлға, даму, поэзия, рухани құндылық, рухани қазына 
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ANCIENT CALCULATIONS OF THE GREAT STEPPE –  

THE SPIRITUAL VALUE OF THE KAZAKH PEOPLE 

 

Abstract 

The article explores the deeply rooted nature of the space of folk thought and spiritual thinking through ancient steppe 

calculations, the genre of such folklore as the genre of folklore. Like many folk genres, ancient steppe problems are written in 

both poetic and prosaic form, with a predominance of syncretic character. This clearly indicates the need to study the 

problems of the ancient steppe as a folklore work. It has been scientifically established that folklore itself is an 

interdisciplinary syncretic art and phenomenon. 

Keywords: folklore, field tasks, prose, personality, development, poetry, spiritual values, spiritual treasures. 
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ДРЕВНЕЙШИЕ  РАСЧЕТЫ  ВЕЛИКОЙ  СТЕПИ  -  ДУХОВНАЯ  ЦЕННОСТЬ  КАЗАХСКОГО  НАРОДА 

 

Аннотация 

В статье исследуется глубоко укоренившаяся природа пространства народной мысли и духовного мышления 

через древние степные вычисления, жанр такого фольклора, как жанр фольклора. Как и многие народные жанры, 

древние степные задачи написаны как в поэтической, так и в прозаической форме, с преобладанием синкретического 

характера. Это наглядно свидетельствует о необходимости изучения проблем древней степи как фольклорного 

произведения. Научно установлено, что фольклор сам по себе является междисциплинарным синкретическим 

искусством и явлением. 

Ключевые слова: фольклор, полевые задачи, проза, личность, развитие, поэзия, духовные ценности, духовные 

сокровища. 

 

Кіріспе. Қазіргі заман талабынан туындайтын мәселелердің бірі – жас ұрпақты жаңа қоғам мүддесіне лайықты 

жан-жақты дамыған парасатты адам ретінде қалыптастыру, ұлттық рухани құндылықтарымыздың мәнін ашу. Олай 

болатын болса, ұлттық көркем сөз байлығының қайнар көзі болып саналатын фольклордың жекелеген ұсақ 

жанрларын зерттеп-зерделеудің маңызы айрықша екені даусыз. Ұлттық рухани қазынаға балап отырған 

фольклорлық туындыларда молынан кездесетін байырғы есептер де – біздің зерделеуімізде – халық ауыз әдебиетінің 

күрделі де тылсым саласы.  

Есептер aуыз әдебиетінің жaнры ретінде aлғaш 1966 жылдан бастап сөз болып, ғaлым М.Әбжaнов «Қaзaқ 

хaлқының жұмбaқтaры» деген зерттеу еңбегінде жұмбaқтaрдың бір түрі ретінде қaрaстырып, бұлардың өте aз 

дaмығaн түрі екендігін aтaп өткен. Сонымен бірге есепті aуызекі шығaрудың aлғaшқы түрі болуы тиіс деген пікір 

aйтқaн [1]. 

Оны дәлелді ету үшін фольклорлық жанрларға тән қасиеттердің байырғы есептерге де тән екендігін 

бағамдадық. Ең алдымен кез-келген фольклорлық туынды белгілі бір халықтың рухани-мәдени мұрасы екені анық. 

Байырғы дала есептері де халқымыздың көркем ойлау ерекшеліктерін, эитетикалық және тарихи танымын 

аңғартады. Келесі ретте, фольклорлық туындыларға тән авторсыздық, көпнұсқалық қасиеттері байырғы дала 

есептеріне де қатысты. Сондай-ақ, жазба әдебиеттен бұрын қалыптасқандықтан мәдени құбылыс ретінде ауыздан-

ауызға жетіп,тараған. Көптеген фольклорлық жанрлар секілді байырғы дала есептері де бірде поэзиялық, бірде 

прозалық түрде жазылып, синкретті сипаты басым болып келеді. Бұл да байырғы дала есептерін фольклорлық 

туынды ретінде зерттеу қажеттілігін анық аңғарта түседі. Өйткені, фольклордың өзі көп салалы синкретті өнер және 

құбылыс. Олай болатын болса, фольклорлық жанрларға тән тарихилық, этникалық, эстетикалық қасиеттер байырғы 

дала есептерінің өн бойында толып тұр. Байырғы дала есептері мазмұнында өткен тарих шежіресі, халықтық таным, 

ұлттық құндылық, рухани нәр толып тұр. Ал, олардың әдеби-көркемдік ерекшелігі туралы көптеп айта беруімізге 

болады.  

Әдістеме.Aдaмзaт тaрихының дaмуы бaрысындa бaйырғы көне есептердің қaзaқ хaлық aуыз әдебиеті 

жaнрлaрының бірі болып қaлыптaсуынa ең aлдымен рухaни фaкторлaрдың негіз болғaны белгілі. Өйткені көне 

есептердің қaмтығaн тaқырыптaрынa мән беріп қaрaсaқ, оғaн қоғaмдық тaрихи оқиғaлaр, белгілі aдaмдaр өмірі ықпaл 

етіп отырғaндығын бaйқaймыз. Көне есептердің дaмуы aдaмзaт тaрихының дaмуымен тығыз бaйлaнысты 

болғaндықтaн, есептер өз бойындa aдaмзaт қоғaмы бaстaн кешірген тaрихи кезеңдердің ізін сaқтaп отырғaндығы 

зaңды құбылыс.Aтaп өтетін болсaқ, Қaбaнбaй Бaтыр өміріне қaтысты aңызғa құрылғaн есептер ел ішінде тaрaлғaн. 

Aтaп өткеніміздей, aлғaш Қaбaнбaй турaлы aңыздaр пaйдa болғaн. Мысaлы: Қaбaнбaйдың aзaн шaқырылып қойғaн 

aты – Ерaсыл. Жaс күнінде жылқығa шaпқaн жaбaйы қaбaндaрды жaйрaтып ел көзіне түскендіктен «Қaбaнбaй» 

aтaлсa керек. Кейін осы aтқa лaйық болғaндықтaн, яғни ерлігімен көзге түскендіктен «бaтыр» деген aнықтaуыш 

қосылып Қaбaнбaй бaтыр aтaнғaн көрінеді. Тaрихқa сүйенсек, Қaбaнбaй бaтырдың aлғaшқы шaйқaсы 1718ж., содaн 

кейін, 1723ж. Түркістaн қорғaнысынa, 1726ж. Бұлaнты шaйқaсынa, 1730ж. Aңырaқaй-Aлaкөл шaйқaсынa қaтысып, 

Aбылaй хaнның бaс бaтырының біріне aйнaлғaн. Бaтыр 103 жекпе-жекке шығып, бәрінде жеңген [2]. 

Қазақ халқы – көшпелілер қатарына жатқанымен, ойлау дәрежесі, ұрпақ тәрбиесі тұрғысында ертеден-ақ 

өзіндік ұстанымы, ерекшелігі болған. Айталық, санамақтар арқылы баланың ой-өрісін ұлттық негізде жетілдіріп, 
дүниетанымын ұлттық тұрғыда дамытуды көздейді. Халқымызда би де шешен де көп болған. Ұлттық намысты кез-
келген дүние малынан артық қойған халқымыз тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін бір ауыз сөзбен уәжді шешкен 
бабалар шешіміне тоқтаған. Ендеше, ұлы дала төсінде еркін күн кешкен халқымыздың ұлттық болмысы, 
дүниетанымдық ерекшелігі мен уақыт пен кеңістіктік өлшемдері байырғы есептерде де тұнып тұр десек 
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қателеспейміз. Мәселен, қартайған шағына дейін жекпе-жекке шығып және бір-де бір рет жеңіліп көрмеген, теңдесі 
жоқ ерекше жеңімпаз болған Қабанбай батыр 65 жастан асқанда жекпе-жекке шығып, жеңімпаз болғанымен қатты 
әрі ауыр жаралы болады. Емші-бақсылар оны биіктігі 5 метр 12 қанат киіз үйге жатқызып емдейді. Бірақ жарақат 
ауыр, күннен күнге батырдың жағдайы төмендей береді.  

Талқылау. Бір күні шаңырақтан төмен түсіп келе жатқан өрмекшіні көріп қалған Қабанбай бұны жақсылыққа 
жорып, жазалып кететін болдым деп үміттенеді. Бірақ біраз уақыттан кейін өрмекші қайта жоғары көтеріле 
бастайды. Оны көріп қалған Қабанбай енді не болар екен деп көңілі құлазып кетеді... Біршама уақыттан кейін 
өрмекші қайтадан төмен түсе бастайды. Оны көрген Қабанбай тағы да жазылатын болдым деп қайтадан үміттене 
бастайды. Бірақ біраз уақыттан кейін өрмекші қайтадан көтеріле бастайды... Аңғарып қараса сол өрмекші 15 минут 
сайын 2 метр төмендеп, келесі 15 минут сайын 1 метр жоғарылап, одан кейін қайтадан 15 минут бойы 2 метрге 

төмендеп, одан қайтадан 15 минут бойы 1 метрге жоғарылайды екен... 
Нәтиже. Әйтеуір біраз уақыттан кейін өрмекші Қабанбай жатқан төсектің бір шетіне түскенде, Қабанбай: «Бұл 

Тәңірден келген нышан. Мен жазыламын, жазылды деген осы... Енді маған қайтып жатуға болмайды» - деп 
қуанғанынан төсектен тұрып кетіпті. Сол тұрғаннан төсекке қайтып жатпай қояды да, көп ұзамай жазылып кеткен 
екен. Бұған қуанған ел-жұрты, құрбандыққа бір ақбозат шалып, Қабанбайға қайтадан жекпе-жекке шығуға тыйым 
салған екен. Сонымен Қабанбайдың соңғы жекпе-жегі осылай аяқталған екен... 

Сонда өрмекші қанша уақытта шаңырақтан жерге түскен? 
Жaуaбы: 1 сaғaт 45 минут [3]. 
Бұл бір дала жұмбағы болса, келесі кезекте осы мысал арқылы басқаша есепті шығаруды талап етеді:  
Қабанбай батыр қартайған шағына дейін жекпе-жекке шығып және бір-де бір рет жеңіліп көрмеген, теңдесі жоқ 

ерекше жеңімпаз батыр екені елге әйгілі. 
Келесі есепті елдер Қабанбай батыр есебі деп атап кеткен. Себебі Қабанбай 65 жастан асқанда жекпе-жекке 

шығып, жіңімпаз болғанымен қатты әрі ауыр жаралы болады. Емші-бақсылар оны үлкен 12 қанат киіз үйге 
жатқызып емдейді. Бірақ жарақат ауыр, күннен күнге батырдың жағдайы төмендей береді.  

Бір күні шаңырақтан төмен түсіп келе жатқан өрмекшіні көріп қалған Қабанбай бұны жақсылыққа жорып, 
жазалып кететін болдым деп үміттенеді. Бірақ біраз уақыттан кейін өрмекші қайта жоғары көтеріле бастайды. Оны 
көріп қалған Қабанбай енді не болар екен деп көңілі құлазып кетеді... Біршама уақыттан кейін өрмекші қайтадан 
төмен түсе бастайды. Оны көрген Қабанбай тағы да жазылатын болдым деп қайтадан үміттене бастайды... Аңғарып 

қараса сол өрмекші 15 минут сайын 2 метр төмендеп, келесі 15 минут сайын 1 метр жоғарылап, одан кейін қайтадан 
15 минут бойы 2 метрге төмендеп, одан қайтадан 15 минут бойы 1 метрге жоғарылайды екен... 

Әйтеуір 1 сағат 45 минут өткенде өрмекші Қабанбай жатқан төсектің бір шетіне түскенде, Қабанбай: «Бұл 
Тәңірден келген нышан. Мен жазыламын, жазылды деген осы... Енді маған қайтып жатуға болмайды» - деп 
қуанғанынан төсектен тұрып кетіпті. Сол тұрғанан төсекке қайтып жатпай қояды да, көп ұзамай жызылып кеткен 
екен. Бұған қуанған ел-жұрты, құрбандыққа бір ақбозат шалып, Қабанбайға қайтадан жекпе-жекке шығуға тыйым 

салған екен. Сонымен Қабанбайдың соңғы жекпе-жегі осылай аяқталған екен... 
Сонда шаңырақтың биіктігі қанша метр болған? 
Жaуaбы: 5 метр [3]. 
Міне, осы есептің өзінде халқымыздың тәңірлік сенімі жатыр, байырғы дала есептері арқылы жас ұрпақты 

тәрбиелеумен қатар, олардың бойына ұлттық игіліктеріміз бен құндылықтарымызды дарытып, ана тілінде ойлау мен 
мәдениетті сөйлеуіне, сауатты болуына мол әсер еткен. Осындай есептер кез-келген адамды тұлғалық жетілдірумен 

қатар, ерекше қызығушылығын туғызып, логикалық ойлауын дамытады. Осындай ұлы есептер арқылы 
халқымыздың ұшқыр ойлауы, сөзге ұтқырлығы анық байқалады.  

Би-шешендер мен ел билеген көсемдер, батырлардың өзі ерекше сеніміне ие болу үшін таңдаған адамын әркез 
түрліше сынақтан өткізіп отырған. Тіпті жаугершілік заманның өзінде өз әскерлерінің ойлау деңгейін таразылау мен 
дамыту үшін де осындай ұлы дала есептері қолданылғанын зерттеп білдік. Сөзіміз дәлелді болу үшін мына бір есепті 
келтіруге болады.  

Ертеде Абылай хан майданда ерекше көзге түскен жаужүрек 9 сарбазды арнайы марапаттау рәсімінде алғыс 
сөзін айта келе, мынадай сыйлық беріпті дейді халық аңызы: «... Желіде қатар-қатарымен байлаулы жаудан түскен 
101 арғымақтың әрбір оныншысы бірінші сарбазға сыйлыққа беріледі. Одан қалған арғымақтардың әрбір 
тоғызыншысы екінші сарбазға беріледі. Бұдан қалған арғымақтардың әрбір сегізіншісі үшінші сарбазға тиесілі. Сол 
сияқты төртінші, бесінші ... барлық сарбаздар өздеріне тиесілі қалдық топтағы әрбір төртінші, бесінші ... 
арғымақтарды сыйлыққа алады. Ал ең соңғы тоғызыншы сарбаз алғашқы сарбаздардан қалған арғымақтардың әрбір 

екіншісін алады. Сонымен, ең соңында желіде қанша арғымақ қалады – барлығы майданда ерекше ерлік көрсеткен 
Жеке Батырға беріледі. Ол қазір жолда келе жатыр, амандық болса ертең келеді... Шатаспас үшін ешкім 
арғымақтарды таңдамай, тек қана өзіне тиесіліні ғана алу керек, сонда ешкімде реніш болмайды...» деген екен. 
Жиналған ел «кімге қанша сыйлық, кімге көп, кімге аз берілді... Неге Жеке Батырға қалдық беріледі және ол аздау 
сияқты...» деп түсінбеушілік танытқанда, Абылай хан: « ... Барлықтарың риза боласыңдар, ешкімде реніш болмайды» 
деген екен. Сонда сарбаздар қанша сыйлық алды? 

Көркемдігі мен әдеби құрылымы жағынан байырғы есептер жұмбақтармен төркіндес, өзара ұқсас келеді. 
Мысалы: «Бір қыз бен жігіт жолаушы жүріп келе жатып, бір ауылдың тұсынан өтіп бара жатқанда, алдынан біреу 
шығып: 

 Мына жігіттің астындағы жорғасын-ай, қасындағы жолдасын-ай! – депті. 
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Сонда жігіттің қасындағы қыз: 

- Бұл жігіттің шешесі менің шешемнің қайын енесі. Мен сонда бұл жігіттің кімі боламын?– депті. Сонда қыз 

бен жігіттің жақындығы қандай болады? » 

Міне, бұнда туыстықты жұмбақ еткен.  

Бұрын қазақта күйеу таңдаған дана қыз жұмбағын шешкен кісіге тием деп серт беретін. Оның мысалы ретінде 

«Аяз би» ертегісіндегі Меңді қыздың сертіненде айқын тануға болады. 

Бір қарт өзімен бірге жүріп келген жас жігіт туралы «сөзінде кесапаты зор жігіт» дейді. 

Қызы: «Қандай кесапат көрдіңіз?» - дегенде, қарт: 

- Ойбай, шырағым, оның күні бойы сөйлеген сөзінде кесапатсыз бір сөз жоқ. Әуелі ол: «Жол қысқартайық», - 

деді. Мен «Жол қалай қысқарады?» - деп едім. Ол: «Бір-бірімізді кезек арқалап отырайық», - деді. Мен оған: «Біз бір-

бірімізді қалай арқаламақшымыз?» - дедім. 

Мұнысы былай тұрсын. Бір кезде пісіп тұрған егінге кез келіп едік: «Ата, мына егін желініп қойған ба, 

желінбеген бе?» - деп сұрады. «Орылмай тұрған егінді кім жеп қояды?» - дедім мен. Бұл мұнымен тұрсын. Бір кісі 

өліп, оны табытқа салып қойғалы апара жатыр екен, соны көре сала: «Ата, мына адам шын өлген бе, өтірік өлген 

бе?» - дейді. Онан шығып келе жатыр едік: «Ата, жаңағы адам өлмеген екен», - дейді. Міне, мен оның осындай төрт 

кесапатты сөзін естідім, - дейді. 

- «Әке, бұл сөздерге түсінбеген екенсіз. Оның, бірінші, «Кезек арқаласып отыралық» дегені: «Кезекпе-кезек 

әңгіме айтып отырайық, жол қысқарғандай болып, тез жетіп қаламыз», - дегені. Екінші, «Мына егін желінген бе?» - 

дегені: «Байдікі ме, кедейдікі ме?» - дегені екен. Байдікі болса,кісі жалдап, өз көлігімен жыртып, өз тұқымын себеді, 

өнімін ертең өзі алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса, ол сорлы тұқымды несиеге сатып 

алады, жерді көлік жалдап жыртады да, түскен өнімі борыштан аспайды. Сондықтан ол шикідей жеп қойғанмен бір 

есеп болады. Үшінші, ана өлікті «Өтірік өлген бе, шын өлген бе?» - деп сұрағаны: «Баласы бар ма?» - дегені. Ол 

адамды қабірге салғанда, оның балалары қабірдің басында барлығы білініп, жылап тұрған шығар, «Өлмеген адам 

екен» дегені – сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды, сондықтан ол өлмеген, - деген 

екен. Сіз сол арасының жұмбағын шеше алмаған екенсіз», - деген соң, қарт өзінің қате ойлағанын сезеді де, жігіттің 

қолын алып: 

- Мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт 

екенсің, мына менің қызыммен екеуіңнің ақылың тең,екеуің бірге өмір сүріңдер, - деп қызын соған беріпті. 

Міне, бұдан жұмбақтардың да даналыққа құралғанын, ойлауға шақыратындығын байқаймыз.  

Дегенмен, жұмбақтар адамдардың айнала қоршаған ортаны тану мүмкіндігін арттырады, аз сөзбен көп нәрсені 

айтуға бейімдеп, тұспалдап сөйлеуге дағдыландырады. Байырғы дала есептері жұмбақтар секілді адам зеректігін 

шыңдап, танымын тереңдетіп, шығармашылық тұлға ретінде қалыптастырады. Әдеби тіл тұрғысынан талдап 

келгенде де, бұл есептерден әлі де болса ара-тұра айтылып қалатын көшпенді болған, ақыл-парасат пен тапқырлық, 

даналығы кемдеу болып, сауатсыз болған деген халқымыз туралы айтылатын пікірлердің еш негізсіз екендігін, 

керісінше, халқымыздың асқан дана болғандығын, сөз киесін ұғынып, құдіретін сезінген ұлттық ойлау дәрежеміздің 

зор биік болғандығын аңғарамыз.  

Қорытынды. Қорыта айтқанда, байырғы дала есептері арқылы халықтық ой-өріс пен рухани ойлау кеңістіктің 

терең арналы екендігін, ой ұшқырлығына баулитын осындай фольклорлық жанрларды жеке зерттеп-зерделеудің 

маңыздылығын ерекше атауға болады.  
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ЖҰМЕКЕН НӘЖІМЕДЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ 
 

Аңдатпа 

Мақалада көрнекті ақын, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жұмекен Нәжімеденов 

поэзиясындағы лирикалық және этикалық шығармаларының көркемдік ерекшеліктері саралана талданып 

қарастырылған. Ақын поэзиясындағы азаматтық-отаншылдық сарынды лирикалық өлеңдерінің басым сипатпен 

жырланатыны, Ұлы Даладағы туған жер топырағы, қасиетті Отан, ұрпақтар жалғастығы, ата-бабалық дәстүрлерді 

құрметтеу, т.б мәселелердің психологиялық-философиялық тұтастықпен жырлануы бағаланған. Сонымен бірге, 

ақын поэзиясындағы табиғат туралы лирикалық өлеңдердегі көркемдік бейнелеулердің (кейіптеу, метафора, эпитет, 

теңеу, символ, аллегория, психологиялық параллелизм, т.б) поэтикалық-эстетикалық мағыналық ерекшеліктері 

талданған. Табиғаттағы заттарға, құбылыстарға арналған азаматтық арнаулардың лирикалық-психологиялық сипаты 

мәтіндік талдаулармен айқындалған. Ақынның тұрмыстық-әлеуметтік ортадағы қарым-қатынастар жүйесіндегі 

олқылықтарды, кемшіліктерді бағалаған өлеңдеріндегі ирония, сарказм бейнелеулерімен өрнектелген сыншыл 

сарындар да талданған.  

Ақынның эпикалық поэзиясындағы поэмаларының өмір шындығын көркем шындықпен жинақтап бейнелеудегі 

тарихи-философиялық, эстетикалық-поэтикалық көркемдік шешім ерекшеліктері сараланған. Зерттеу еңбек 

Жұмекен ақын поэзиясындағы туындылардың поэтикалық ерекшеліктерін мәтіндік талдаулармен жаңаша қарастыру 

тұрғысында ерекшеленеді. 

Түйін сөздер: даналық поэзиясы, уақыт пен кеңістік, азаматтық лирика, азаматтық-гуманистік дүниетаным, 

психологиялық шарттылық, сыншыл-сатиралық сарын, философиялық поэма, т.б. 
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ARTISTIC CHARACTER OF ZHUMEKEN NAZHIMEDENOV'S POETRY 

 

Abstract 

The article analyzes the artistic features of lyrical and ethical works in the poetry of the outstanding poet, laureate of the 

State prize of the Republic of Kazakhstan Zhumeken Nazhimedenov. The poet's poetry is dominated by civil-Patriotic lyric 

poetry, psychological and philosophical integrity of the sung questions: the native land of the great Steppe, the sacred 

homeland, the continuity of generations, respect for ancestors, etc. At the same time, the author analyzes the poetic and 

aesthetic semantic features of artistic images in lyrical poems about nature in the poet's poetry (personification, metaphor, 

epithet, comparison, symbol, allegory, psychological parallelism, etc.). the Lyrical and psychological nature of civil 

dedications to things and phenomena in nature is determined by text analysis. We also analyzed critical motives expressed by 

images of irony and sarcasm in the poet's poems, which assessed gaps and shortcomings in the system of relations in the 

domestic and social environment. 

Differentiated features of the historical-philosophical, aesthetic-poetic artistic solution of the poem in the epic poetry of 

the poet in the generalization and reflection of the reality of life with artistic reality. The research is highlighted in the context 

of a new consideration of the text analysis of the poetic features of works in the poet's poetry. 

Keywords: poetry of wisdom, time and space, civil lyrics, civil-humanistic worldview, psychological conditioning, 

critical-satirical motive, philosophical poem, etc. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПОЭЗИИ ЖУМЕКЕНА НАЖИМЕДЕНОВА 

 

Аннотация 

В статье проанализированы художественные особенности лирических и этических произведений в поэзии 

выдающегося поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Жумекена Нажимеденова. В поэзии 
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поэта преобладает гражданско-патриотическая лирическая поэзия, психологически-философская цельность 

воспеваемых вопросов: родная земля Великой Степи, священная Родина, преемственность поколений, уважение 

предков и др. Вместе с тем, проанализированы поэтико-эстетические смысловые особенности художественных 

образов в лирических стихах о природе в поэзии поэта (олицетворение, метафора, эпитет, сравнение, символ, 

аллегория, психологический параллелизм и др.). Лирико-психологический характер гражданских посвящений 

вещам, явлениям в природе определяется текстовым анализом. Анализировались и критические мотивы, 

выраженные образами иронии, сарказма в стихотворениях поэта, оценивавших пробелы, недостатки в системе 

отношений в бытовой и социальной среде. 

Дифференцированы особенности историко-философского, эстетико-поэтического художественного решения 

поэмы в эпической поэзии поэта в обобщении и отражении действительности жизни с художественной реальностью. 

Исследование выделяется в контексте нового рассмотрения текстовым анализом поэтических особенностей 

произведений в поэзии поэта. 

Ключевые слова: поэзия мудрости, времени и пространства, гражданская лирика, гражданско-

гуманистическое мировоззрение, психологическая обусловленность, критико-сатирический мотив, философская 

поэма и др. 

 

Кіріспе. Поэзия – адамзаттың көркемдік ойлау дүниетанымының көрсеткіші. Жаратылысты құрайтын тіршілік 

әлемінің көріністерін де, құбылыстарын да философиялық-психологиялық таным, түсінік арқылы сараптай бағалау, 

бейнелеу, болжау тек ғана поэзиялық сезім иесі ақынның ғана жырларымен жүзеге асады. Ойшыл ақындар поэзиясы 

тектес және үндес құбылыстарды да, қарама-қайшылықтар мен қақтығыстардың да тіршілік қозғалысын кешенді, 

көп үнді, мол қатпарлы қалпымен тұтастай қамтып жырлауымен ерекшеленеді. Уақыт пен кеңістік жүйесіндегі 

саналы тіршілік иелері адамдардың жан әлеміндегі әрқайсысына тән даралық та, ортақ көңіл-күй әуендері де ойшыл 

ақындар шығармаларында поэтикалық көркемдік жинақтау өрнектерімен айқындалады. Ақындар поэзиясындағы 

ғарыштық-ғаламдық құбылыстарды, үндестіктер мен қайшылықтарды көркем ойлау поэтикасымен жырлаудың 

мәдени-философиялық (1) әдеби-танымдық (2) сипаты ғылыми-теориялық еңбектерде ұлттық және 

жалпыадамзаттық эстетикалық сабақтас, тұтастық тұрғысында бағаланады. Академик З.Қаблодовтың пікірі аясында 

біз ұлттық және жалпыадамзаттық ортақ суреткер тұлғалар тағылымының сипатын сезінеміз: «Бүкіл дүниежүзілік 

әдебиет тарихына көз жүгіртсек, ренессанстық Боккаччосы мен Раблесі, ағарту дәуірінің Бомаршесі мен Лессингі, 

ХІХ ғасырдың Стендалі мен Золясы, тіпті өзіміздің қауымдас халықтарының Гоголі мен Достоевскиі, Шевченкосы 

мен Абовяны... өзіміздің Абай, Махамбет пен Мағжан – бәрібір осынау саңлақ суреткерлердің қай-қайсысы да ең 

алдымен өз дәуірінің ұлы, өз ортасының маңдайалды азаматы, өз халқының рухани таяныш-тірегі, өз тұсының ең 

биік арманы мен тілегіне жалынды жаршы болған таланттар. Бұлардың ең асыл мұраты – халық қамы, ұлт мүддесі» 

(2, 24). Қазақ өркениеті тарихындағы аталған ойшыл ақындар поэзиясы дәстүрінің жалғасын біз Жүмекен 

Нәжімеденов шығармаларынан байқаймыз. Фәни дүниеде 48 жыл ғана болған ақын артына мол әдеби мұрасын 

қалдырған. Негізгі шығармашылығы поэзия, бірақ прозада да көрнекті романдар жазған дарынды қаламгердің 1960–

2010 жылдар арасында жарық көрген кітаптары – ұлттық құндылықтарымыздың қатарын құрайды (3, 354-355). 

Нәтижелер. Ақынның поэзиясында азаматтық-отаншылдық сарынды лирикасы басым жырланған. Әлем әде-

биетінің классикалық үлгілері қатарында бағаланатын көрнекті ақындардың барлығында да халқының ата-бабалары, 

өзінің әулеті, өсіп-өнген, кіндік қаны тамған туған жер топырағы, атамекен, байтақ Отан туралы жырлардың басты 

орын алатыны мәлім. Мысалы, Дж. Байронның, В. Гетенің, Г. Гейненің, Ш. Петефидің, А.Мицкевичтің, Р.Тагордың 

(4, 8-228), хакім Абайдың (5, 19-47), Шәкәрімнің, Мағжанның, Сұлтанмахмұттың, Төлегеннің және т.б. ақындардың 

ұлттық және жалпы адамзаттық ұғымдар сабақтастығындағы осындай жырлары бар.  

Негізгі бөлім. Жұмекен ақынның осы классикалық дәстүрмен үндес «Отан», «Туған жер», «Менің үйім», 

«Сенің, туған жер, деміңді бір алған», «Сарыарқа», «Саржайлау», «Ереймен тауларында», «Дала дидары», «Дала 

төсін еске алу да – сүйеніш қой, медет қой», «Сенде туған, ей дала, жас балалар», «Дала, дала, дала ғой жатқан 

асыл», «Толғансам, туған жер, сен сиынарым», «Ауылды сағыну», «Ауыл топырағы», т.б. жырлары айрықша 

дараланып көрінеді.«Менің топырағым», «Топырақ», т.б. өлеңдері – классикалық әдебиет дәстүрін өзіндік өрнекпен 

жырлаудың көркем үлгілері. Өлеңдердегі лирикалық қаһарманның романтикалық әуенмен төгілген жан сыры – 

перзенттік махаббат сезімінінң көркем кестелі өрнегі. 

Туған жердің табиғи сипатымен тұтас өрілген көңіл тебіреністері – поэзиядағы адам 

тағдырының көркем шындықпен өрнектелуі. Ата-бабалардан сақталған ұрпақтар жан 

діліне тән ерекшелік – дәстүрлі көркемдік ойлаумен туған жерінің сипатынан рухани нәр 

алып жігерленетіні, марқаятыны. Жұмекен де туған жерінің сайымен, алабымен іштей 

тілдесіп («Жатырмысың, самалды сай, сырлы алап, жусаныңнан сынап-шықтар 

сырғанап»), даламыздың қарапайым қалпының өз ұлылық екендігіне мүнәжат ете 

жырлайды. Қазақ даласының келбетіне тән реалистік суреттерден поэтикалық әсерлі 

романтикалық бояулы бейнелеулер жүйесіндегі ақын жасаған баламалы тіркестер 

атамекенді ардақтаған азаматтың елжіреген сезім әлемін танытады. Мысалы, «Дала 

дидары» өлеңінің әрбір тармағындағы баламалы бейнелеулері ұлттық көркемдік ойлау 

тереңдігін айқын аңғартады.  
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Жұмекеннің өлеңдеріндегі қазақ даласының тұтас кеңістігі де, аспаны да, таулары да, ондағы тастары да, 

дөңдері де, ормандары, ағаштары, бұталары да, олардағы жапырақтары, тамырлары, т.б. – бәрі де көркем шындық 

жинақтауларымен жырланады.Жұмекеннің поэзиясы – табиғаттағы барлық заттардың, құбылыстардың баламалануы 

арқылы тіршілік қозғалысындағы үндестіктер және қарама-қайшылықтар жүйесін саралап танытуымен 

ерекшеленеді. Азаматтық-гуманистік дүниетаным кеңістігіндегі ой өрілімдері, түйінді тұжырымдары тек ғана 

табиғаттағы қозғалыстармен көріністермен баламалана өрнектеледі. 

Табиғат құбылыстарын, көріністерін поэтикалық кейіптеу (олицетворение) және астарлау ауыстыру (метафора), 

пернелеу (аллегория)) сынды құбылту тәсілдері ақын өлеңдерінің тұтас поэтикалық жүйесін құрайды. Құбылту мен 

айшықтаудың фольклор мен әдебиеттен келе жатқан классикалық үлгілерімен көркем шындықты бейнелеудің 

психологиялық-философиялық сарындарын шебер тұтастырған ақын жырлары ойшылдық әлемінің көркемдік ойлау 

кеңістігінің шексіздігін көрсетеді. Мысалы, «Алматы», «Жалындап барды да батты күн», «Сәуір туды, бұлттар 

аппақ, су аппақ», «Шығыс жақтан келсе-дағы таң күліп», «Баурай бұлты жаңа көшті баяулап», «Көк балауса егілер», 

«Жартас», «Аспанда Күн барда, әлемде сыр барда», «Теңіз», «Теңіз болса сұлулық», «Жібек бұлақ желкілдейді», 

«Көк те жер де жұлдыз – бәрі ұшқын», «Тамшы», «Аппақ болып барлық маңай тұр жанып», «Алатаудың 

шарқатынан тарқатылған ақ бұлақ», «Бояулар туралы», «Күзгі көңіл», «Алма», «Күзгі жайлау», «Ел-жұрт», «Крылов 

тақырыбы», «Табиғат», «Жетім лақ», «Тепе-тең», «Ақ боз», «Қуаңшылық», «Сұрақ», «Жел», «Түн», «Қызылоба», 

«Қисық бұта», «Емен», «Сыбыр», «Қара ағаш», «Күй», «Күз-көңіл», «Таңғы сезім», «Шегініс», «Күннің батуы», 

«Нөсерден соң», «Жол», «Туған жер», «Тоғай ертегісі», «Таулар мен төбелер», «Ғұмыр ертегісі», «Шаңырақ», 

«Махаббат пен қара қас», «Кетік кірпіш», «Пәлсапа тасы», «Тентек», «Шөл», «Қошалақ тауы», «Темірқазық», 

«Жалғыз қайың», «Тор», «Күз», «Тау», «Қауыз», «Желтоқсан», «Тамыр», «Қос қоңыр қаз», «Қызыл кітап», «Қақ», 

«Мәжнүн тал», «Шыбықтар», «Тамшы», «Алты қаз», т.б (6, 6-273). 

Табиғаттағы заттар мен құбылыстардың өзара үндестіктері де, бір-біріне қарама-қайшы көріністері де, 

қозғалыстары ақынның кейіптеу, астарлау, ауыстыру, пернелеу әдістерімен қолданған жеке сөздер, сөз тіркестері 

арқылы өлең сөздің философиялық-психологиялық сипатындығы көркемдік-эстетикалық әсерлілікті даралайды. 

Мысалы: «Жүз толқындар бірін-бірі тұншықтырып ағады, қыз толқындар бірін-бірі шымшып күліп барады», 

«Жүйрік жел баса алмай аптығын бұтаға сүйенді солықтап», «Ұрды шапақ қара бұлтты қан қылып», «Құм шағылдар 

үйілген артын қырман секілді», «Таңғы шапақ – от боп жанған еріндер», «Алба-жұлба өңірін қаусыра алмай ыққа 

айналып бұталар бүрсеңдейді», «Түбі кәрі теректің сирағындай бүркіттің», «Жылжи алмай қалыпты, әне, тау қатып, 

көкшиеді мұз-қабағын күрт түйіп», «Қыпыңдайды көк кірпігі шыршаның тауға еліктеп қалыпты, әне, бұлт та ұйып», 

«Құсеттенді терісі кәрі еменнің тізесінің дірілін және көрдім», «Мен де бейне күздің қоңыр бұлтымын, жел қысқанда 

не жауарын білмейтін», «Табиғаттың тұтастығын сақта, ілім, ал табиғат кімге керек адамсыз?!», т.б.Адам діліндегі 

және табиғат құбылыстарындағы өзара үндес, тектес құбылыстарды адресаттық нысанға ала тебіренген ақынның 

жыр жолдары психологиялық әсерлілікпен жырланған.Өлеңдердегі лирикалық қаһарман-ақын поэтикалық нысанға 

алған деректі және деректі затқа да, құбылысқа да тікелей сөзін арнайды. Бұл – адамдар жан діліндегі – 

психологиялық хал-ахуалдың табиғи сипатына тән ерекшелік.Мысалы, ақынның өлеңдері мен поэмаларынан 

мынадай лирикалық-психологиялық адресаттық арнаулар айрықша сараланып көрінеді:Сал сайранды, жел, табиғат 

еркесі, Гүл, өтірік албыртпа бетіңді...; Сен кетпеші, шыңды тастап, ақша бұлт, Кету керек болса түбі – мен кетем!; 

Неғып тұрсың, сыбдырамай, қара ағаш, Жүгір, самал, жапырағын ала қаш! Неғып тұрсың, махаббатшыл дүние, 

Келе жатыр, сәуле-сұлу жалаңаш; Жасыл-жасыл жағалай жал, жағалай жал, саған айтам! Жылан қабық шұбар 

шыңдар, Сендер де тас шығарсыңдар! Содан да даңқ-атақ үшін құр шіреніп жатамысың?; Қайсар бұлттар, қар 

жалаған, бір жауыныңды арна маған!; Бұлттар, бұлттар, жасырма Табиғаттың биігін... Толқын, тулап жарға 

қарғып, ал, Жаралғаныңды ұмытпа тек тамшыдап. Тебірен, теңіз, Тебіренгенің – далбаса, басың сүйеп құлайтын 

қара жерің болмаса; Биле, саусақ, бас пернені; Сезім мен сыр, кәне, сыртқа шығыңдар!; Оу, көк аспан, тесіліпті-ау, 

тегенең; Ей, нұрлы таң, нұрлы таң, жел үп етсе үркейін деп тұр бұтаң; О, мөлдір аспан, мөлдір аспан! сен егерде 

көзі болсаң адамның, үйренер ең ұшқын аулап, сыр бағып; Ей, қаламдар! – Оқымасын жат хабар, – Жазбаңдаршы 

соғыс деген сөзді осы; Қайла, күрек, қайдасыңдар – кел бермен! Қағаз, қалам, сиясауыт – кет аулақ, Шабыт тауып 

жарымадым сендерден; Керек, керек тазару! Айналайын өлең-ау, Сені де бір сүзетін тесік қазан керек-ау!; Саған 

сеніп, көк мылтық, тыншымадым, саған сеніп, күрегім, таптым амал; Сенде туған, ей, дала, жас балалар, аман 

болсын қорлықтан, масқарадан; Бөрте қайың, көрсем деймін мен сені, бүршік жарған кездеріңде теңселіп; Аспан, 

сені көрсем деймін ылғи да, түс кезінде, Күн төбеден нұр құйған; Адаса бер, шоқ жұлдыз, адаса бер, адаса бер, ақ 

жұлдыз, адаса бер; Тебірен, тау, толған, теңіз, жел, теңсел!; Толғансам, туған жер сен сиынарым; Алысқа баста 

мені, дала жолы... Тек саған, саған ғана сүйенемін, топырақ, қасиетті, киелі елім. Бұталар, етегімнен іліп тартпа, 

шоқалдар, қолтығымнан сүйе мені; Тез өтші, жаңсақ ойлар, қате түндер... Жамандық атаулыны жат етіңдер. 

Іркілмей тез шығыңдар, өтер күндер, сыймай қалған жүктеріңді әкетіңдер. Бір дәптерді жаңадан жасатып көр, ал, 

мезгіл, мені соған қоса түпте. Мың алғыс саған достым, Бүгінгі күн, Ертеңге орныңды енді босатып бер. ... келіңдер, 

тезірек кел алғы күнім, жаңалық, жақсылықтар, асығаңдар!; «Ей, киелі топырақ! Сенен бөлек тынысым, 

тіршілігім жоқ менің». 

Жұмекенің лирикалық және эпикалық шығармаларының бәрінде де осындай психологиялық шарттылықпен 

алынған поэтикалық арнаулар мол кездеседі. Бұл – ақынның жан әлеміндегі сезім тебіреністері қамтитын кеңістіктің 

сипаты. Ақын өлеңдерінің поэтикалық жүйесіндегі лирикалық қаһарман деректі және дерексіз заттық мағынасы бар 

ұғымдарымен тілдесу, сырласу, ой бөлісу, т.б. саналуан психологиялық жағдайдағы қарым-қатынаста болады. 
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Ақынның табиғаттағы тіршілік иелеріне немесе құбылыстарға арнаған сөзімен нысанға алынғандар арқылы 

мағыналық тұжырымдар, түйіндеулер айтылады. Ақынның азаматтық-отаншылдық сарынды өлеңдері 

философиялық және психологиялық тұтастық сипатымен байқалады. Өлеңдерде қазақ даласының өсімдіктері де, 

таулары да, өзендері де, аңдары да, құстары да, аспаны да, желі де, бұлты да – бәрі де адамдардың жан ділі әлемімен 

тұтасқан сипатымен жырланады. 

Ақынның азаматтық лирикасында ата-баба, аға, іні, әйел, ұл мен қыз перзенттер, т.б. қазақы дүниетаным 

ұстанымы көркем ой мағыналарымен жырланған. Мысалы, «Менің үйім», «Ана», «Ей, достарым, тірлікте көлеңке 

жоқ дедің бе?!, «Бүкіл әлем махаббаттан тұрады», «Әке туралы», «Қыздар!», «Үй-іші», «Әйел», «Әйел деген – бір 

драма күрделі», «Дос жыласа – мен қалайша күле алам», «От басы», «Әже», «Әйел», «Жігіт кетті жаралы», 

«Бұзылмасын ұя бір», «Ұлым, менің тұйық боп», «Әкелер мен ағалар», «Ақсүт», т.б. Аталған өлеңдерде ұрпақтар 

сабақтастығындағы халықтың асыл қасиеттері, алдыңғы толқынның жақсылығын да, кемшілігін де саралап, 

байыптап, жаңа бағытқа лайықты бағдар алатын қазіргі және болашақ ұрпақ көзқарасы жырланған. Өлеңдердегі 

лирикалық кейіпкер бүгінгі ұрпақ атынан қазақ өркениетіндегі бұрынғы болған өкінішті оқиғалар («Қазасы үшін 

кешегі Махамбеттің», «ажалы үшін кешегі Құлагердің»), орны толмас, алыптар («кешегі өткен Мұқаңдар үшін де 

бір») үшін бүгінгі ұрпаққа көңіл айту-жұбату сөзін арнайды. Ақынның бұл топтағы өлеңдерінің поэтикалық түйіні – 

әрбір жаңа ұрпақтың өзіне дейінгі асыл дәстүрді ардақтауын, орын алған кемшіліктен аулақ болуын айту. Ойшыл 

ақындар шығармашылығының өзекті арнасы – әуез, әуен желілері. Ақындардың әуез бен сөз өнері тұтастығы 

аясында толғанатыны – табиғи құбылыс, шабыт қайнары. Жұмекен поэзиясында домбыраның құдіреті, адамның 

рухани демеушісі болған әуез қызметі үнемі жыр арқауына алынған. «Ғұмыр деген бір ұзақ күй болады», «Күй десе 

ірке алмайсың бұ қазақты», «Күй атқарар жұмыс бүгін көбейді», «Кей пернеге қадалады саусақтар», «Нүкте», «Күй», 

т.б. өлеңдерде адам мен тіршілік қозғалыстары сабақтастығы жүйесінің домбырадан төгілген алуан әуенмен 

жинақталған әуез құдіретіне философиялық түйіндеулер берілген. 

Талқылау. Жұмекен – сыншыл ақын. Мағыналары мегзеуге, поэтикалық баламалауға құрылған 

бейнелеулермен ұрпақтар жалғастығындағы жақсылықпен жағаласқан келеңсіздіктер кесапатын сыншыл 

реалистікпен бейнелейді. Ақын – тіршілік кеңістігіндегі барлық құбылыстарды, қасиеттерді үндестігімен де, даралық 

өзгешелігімен де, қарама-қайшылықтары салғыласқан, қақтығысқан үйлесімсіздіктерімен де санасына қабылдайтын 

шығармашылық тұлға. Жұмекен поэзиясының тұтас жүйесі осындай көп сарындардың, мол дауыстардың, 

қайшылықтар мен үйлесімдердің, жылдамдық пен баяулықтың, жомарттық пен сараңдықтың, өсу мен өшудің, өрлеу 

мен құлдилаудың, шарықтау мен құлдыраудың, мейірімділік пен қатыгездіктің, ажарлылық пен ажарсыздықтың 

және т.б. қарама-қарсы ұғымдардың шендескен, егізделген сипатымен жырланған.Ақынның сыншыл өлеңдері 

осындай философиялық мағыналылығы айқын бейнелі сөздермен, тіркестермен өрілген. Мысалы: «Әзіл-шын» 

(«Махаббат деп атар едім мен нені?»), «Даңқ», «Кісі болса көтерілер», «Жақсы десе – жылынып жүрек жібіп», 

т.б.Ақын адамдардың абырой мен атаққа, биік беделге ие болуындағы болмыс шындығын қарама-қайшылықты 

сыншыл тілмен өрнектейді. Ақын – адамдардың мінез-құлық психологиясындағы аумалы-төкпелі құбылыстардың 

сипатын қара қылды қақ жарғандай сыншылдықпен бейнелей жырлайды. Адамдардың мансап, атақ-даңқ 

жолындағы ұстанымдарының шынайы сипатын ақын әділ бағалаумен жырлайды. 

Ақын шығармаларының басым бөлігі тұрмыстық-әлеуметтік сыншыл, сатиралық бояулы өлеңдерден құралған. 

Ойшыл-сыншыл ақынның қалыптасқан мәнеріндегі азаматтық-отаншылдық, ұлттық-этнографиялық сарынды 

шығармалары адамдар ортасы қарым-қатынастарының күрделі ерекшеліктерін сыншыл, шыншыл сипатымен 

жырлауымен ерекшеленеді. Қазіргі ғарыштық кеңістік ауасының ластанған экологиялық жайы («Дәрігер айтты»), 

досқа арналған әзіл мен шынайы көңіл ілтипатының мәні («Этика-әзіл»), сөйлеген сөзі мен шын мінез қасиеті 

кереғар адамның бейнесі («Екі жүз»), қаңқиған зор тұлғасы бар, бірақ өмірге икемсіз ақылсыздар тағдыры 

(«Жираф»), ынжықтықты айыптау («Айтылмаған сөз»), жоқ кезде бөліп бере алмайын, ісі түссе маңыңнан 

шықпайтын ағайынды кінәлау («Жам-ағайын»), қайтыс болған адамның азасында арақ ішетін азғындау құбылысын 

айыптау («Жаназа»), өсуге, асылдың лайықты бағалануына кедергі теңгермешілікті айыптау («Бұта мен қайшы»), 

талантты ақындар шығармашылығының алтыннан бағалы асылдығын дәріптеу («Талант»), сұлулықты аялауға үндеу 

(«Көбелек қанатына қатысты сөз»), адамдардың өздеріне лайықты еңбек түрімен айналысуын аңсау («Таза жұмыс»), 

тіршіліктегі өзара қақтығысқан, қайшыласқан қарама-қарсылықтар жүйесін бағалау («Іш мылжыңы»), адамдар 

мінезінің құбылмалығына сын («Биіктік»), екіжүзді өтірікшілерді әшкерелеу («Майлы сорпа»), менмен төрешілдікті 

сынау («Тіс ауруы»), ауруларға селқос қарайтын қатыгез дәрігерлерді әшкерелеу («Дәліздегі әңгімелер»), 

бастықтарға жағынған жарамсақтарды бейнелеу («Жарамсақ-этюд»), жақсылықты бағаламайтын надандықты, көңіл 

соқырлығын айыптау («Сауал»), орынсыз өкпешіл, кінәмшыл пасықтықты бейнелеу («Мінездеме»), өтірік 

мақтаудың зардабын айту («Қастандық»), дарындыларды тежеп, талантсыздарды көтермелеген әділетсіздерді 

әшкерелеу («Патриот»), нан ұстап шын серттеспей қосылған жұбайлық ғұмырдың ажырасумен аяқталған 

баянсыздығын таныту («Шөп-махаббат»), адам тағдырының трагедиялық ахуалын жырлаған сықақшы шын ақын 

өлеңіне («Жыр оқыды бір ақын») жылаудың орнына күлген тыңдаушы қауымды сынау («Есерлік пен тоқтық егіз, бұ 

да егіз, жылайтұғын жерде содан күлеміз»), жаман өлеңсымағымен жалған атақ, бедел алған ақынсымақтарға 

халықтың беретін бағасын айту («Жаман жырды лақтырды ақын шумақтап. ... әлдеқашан өліп кетті өлеңі») кекесін 

(ирония) мен мысқыл (сарказм) мағыналарымен жырланған.Адамның қартайған кезіндегі көңіл-күйін, жан әлемі 

сұранысын балаларының, жас буынның түсінбейтіні («Қақпа алдындағы қарт», «Мұздыбай қарт», «Ештеңе 

айтпайтын қарт»), ұрпағын жетілдіру, өсіру жолында өмірін сарп ететін әке-шеше тағдырының өнегесі 
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(«Бәйтеректер», «Әке мен бала», т.б.) күнделікті өмір тұрмысы шындығына сай сыншылдықпен суреттелген. 

Шығармашылық өнер иесінің дәрумені домбыра үні екенін түсінбеген мақау дәрігер («З. Шүкіровтің домбырасы мен 

өзі туралы), басқаратын ауруханасының іші таза болғанмен ауласы жиіркенішті, лас бас дәрігер («Іш пен тыс»), 

ғалым күйеуін ақшасы үшін ғана сыйлап, кейін үйінен айдап шыққан озбыр, зұлым әйел («Ақша»), мемлекеттік 

мекемені басқару жүйесіндегі таланттылары қудалау («Мәжіліс алдындағы мәжіліс (Баллада-памфлет)», құлқынның 

құлы болған арам, ақылсыз адам («Алтын көрсе періште»), т.б. әлеуметтік-тұрмыстық күйкі жағдайлар ақынның 

тәлімгерлік бағалауымен сыналған. 

Ақынның «Жырлар жазу түскен әкім хақында» атты сатиралық және лирикалық сарындар тұтастығымен 

жазылған өлеңі адамгершілік-имандылық көзқарас қуатын танытады. Әкім болған кезінде ақ дегені алғыс, қара 

дегені қарғыс болған пенденің іс-әрекеттері де, оны қоршаған қоғамдық-әлеуметтік ортаның құбылмалы сипаты да 

әлеуметтік-тұрмыстық сатира бояуларымен бейнеленген. 

Төрт бөліктен тұратын осы оқиғалы өлеңде бір жылы құрғақшылық болып, егін шықпай шаруашылық 

шығынға батып, әкім орнынан алынып, ақыры ол ешкімге керексіз, сүйкімсіз ең елеусіз адамға айналады («Күні 

кеше болған жігіт тірі аңыз жылы сөзге зәру бүгін бір ауыз»). Өлеңдегі авторлық көркемдік түйін – адамдардың бір-

біріне кешірімді болуын тілеу. 

Жұмекен поэзиясындағы сыншыл реалистік сарын аясында тіршілік қозғалысындағы осындай пенделік 

ұсақтық кемшілік атаулының бәрі де сыналады. Ал, кейбір, өлеңдерінің тұтас құрылысының сатиралық-юморлық 

сипаты да айрықша әсермен байқалады. 

Жұмекен – хакім Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» көзқарасын ұстанған гуманист ақын. Ақын 

әлеуметтік-философиялық сарынды шығармаларында Жер планетасындағы барлық мемлекеттерге, халықтарға 

ортақ баянды бейбітшілік, татулық, достық, ауызбіршілік, береке ұлағатын жырлайды. 

Ақынның «Москва сапары» циклы («Қарулар палатасында», «Адам толқын», «Қыздар моласы», «Москвадағы 

Пушкин ескерткіші түбінде», т.б.) өлеңдерінде уақыт пен кеңістіктегі, бүкіл ғаламдағы адамдар мен қоршаған 

тіршілік қозғалыстарының барлығы да гуманизм ұлағатымен қуаттанған адамгершілік-имандылық ойлары 

сипатымен жырланған.Ақын жырларының бір қатары («Отырғам жоқ ұнатқаннан жыр етіп», «Нейтрон бейнесі», 

«Қару-жарақ хақында», «Маңдайын оқ тескен каска туралы», т.б.) адамзатты қырғынға ұшыратқан соғысқа 

қарсылық, қанішерлерді айыптау сарынымен жырланған. 

Жұмекен шығармашылығындағы эпикалық жанрлар да поэтикалық ерекшеліктерімен даралана көрінеді. 

Ақынның поэмалары классикалық үрдіске сәйкес жырланған.Ақынның «Көзсіз батыр», «Қанды сүт», «Келін» атты 

поэмаларының поэтикалық мазмұн мен пішіні жүйесінде соғыс алапатының адамдардың жеке бастарына, 

отбасыларына, бүкіл адамзатқа жасаған кырсығы, зұлмат кесапаты жырланған. Қанды майдандардағы шайқастарда 

аяғынан, қолынан, көзінен айрылған мәңгілік мүгедектер тағдыры қаһармандық рух пен элегиялық мұң-шер 

тұтасуымен өрілген. «Көзсіз батыр» поэмасының басты кейіпкері Жанайдардың көркем бейнесі жаумен жағаласқан 

шайқаста көзі мен бір аяғынан («Бір соғыстың құны ғой екі көз бен бір аяқ») айрылған, бірақ өмірге құштарлық 

қуатымен темір күрекпен ағаш егіп, шалғымен көк қияқты жайпап, тіршілікке құштарлығын жоймаған, баласын 

өсіріп әскерге аттандырып, адамның аса қуатты жан иесі екендігін дәлелдеген қалпымен сомдалған. 

«Қанды сүт» поэмасының да тақырыптық арқауы – қанқұйлы соғыстың зұлым келбетін бейнелеу, идеясы – 

адамзат ұрпақтарына ортақ Ана жүрегінің ұлылығын таныту. Поэманың басты кейіпкері, жас Ана – қазақ жігітіне 

тұрмысқа шыққан украин қызы Катя. Эпикалық туындыда партизандармен орманда жүрген сол қазақ жігіттің жары 

Катяның үйдегі екі ұлымен бірге басқыншы жаудың тергеуінен де, азаптауынан да қорықпай, мойымай, кеудесіне 

көк сүңгі кірсе де шынын айтпай қайсар рухпен өлгенін жырлау арқылы қаһарман – Ана ерлігі бейнеленген. 

«Келін» поэмасы да соғыс тақырыбына арналған, идеясы – әулет отын өшірмейтін қазақ келінінің асыл 

тұлғасын таныту. Поэма кейіпкерлері Сұлтан атай мен Ұлпа шешей жалғыз ұлы Айдарды үйлендіреді, бірақ кенет 

басталған соғысқа кеткен жігіт қаза болып, аяғы ауыр келін жесір қалады. Майданнан «Қара қағаз» келіп, шал мен 

кемпір, жас сәби жетім, келін жесір болды. Ақын қайғы-қасіретке көмілген халықтың көңілін («Көкірегін күйінумен 

күйдірді ел, ақ жүректі қара қайғы бомбалап») де, жетімдік пен жесірлік орнаған Сұлтан атайдың отбасының 

жағдайын реалистікпен суреттейді. 

Поэманың сюжеттік-композициялық желісінде жалғызынан айрылған ата-ананың, жарынан айрылған 

келіншектің күйініш, өкініш, сағыныш, аңсау, торығу, төзу, т.б. – саналуан психологиялық хал-ахуалы 

романтикалық-элегиялық әуенге бөлене жырланған. Поэманың бас кейіпкері келінге ата мен енесі рұқсат берсе де, 

ешқайда кетпеген, ата-енесі қайтыс болса да осы ошақтың отын сөндірмеген, жалғыз ұлды оқытқан Отанасы – Қазақ 

Келінінің ғажайып бейнесі мен дидарласамыз. 

«Қыран қия» поэмасына да соғыс тақырыбы негізгі желі етіп алынып, басты кейіпкерлері етіп адамзат 

тарихының дара тұлғаларын (Гете, Пушкин, Цицерон, Бауыржан Момышұлы, Александр Матросов, Мәншүк, Әлия, 

т.б.) тектілік үндестіктері тұрғысынан сабақтастыра жырлайды. Балаларына тек ғана тектілердің, дара тұлғалардың 

есімдерін қойғысы келетін, ұрпақтардың кесек мінезді, ер көңілді, мәрт мінезді батыр да, дана шешен де, ақын да, 

әнші де, т.б. саналуан жақсы қасиеттер иелері болуын аңсаған халық көңілінің көркемдік-эстетикалық ойлау 

дүниетаным кеңістігін сүйсіне, тебірене толғайды: 
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Мен халқымды мақтан етем қашаннан; 

Көсемдігі – тіл мен жақтан жасалған, 

есерлігі – ерліктерден жасалған, 

қыңырлығы – қайырымнан жасалған 

бар ұрлығы – барымтадан бас алған, 

көңілімен көл-көсір, 

батагөйі – Бұқарларымен қосып, 

Құрманғазы, Біржандарымен қосып 

мен – халқымды мақтан етем, қашаннан! 

Ұлдарының бірі – күйші, 

өр бірі, 

өр келеді ерлік түгіл қорлығы. 

Қызын – Күләш атаған ерлігі, 

ұлын – Бауыржан атаса ерлігі. 

соның бәрі денсаулығы халықтың, 

үміті мен дәмесінің зорлығы! 

Көкейлерге құпия үміт мол бұққан, 

Қасымы көп сондықтан, 

Жамбылы көп сондықтан. 

... Бір Бауыржан атқа мінді енді ептеп, 

бір Бауыржан барады әне еңбектеп. 

Бір Бауыржан тракторын жүр айдап, 

бір Бауыржан қой айдап жүр құрайлап. 

... О, аналар, тектілерді төкпектет, 

өссін, өссін Бауыржандар көп-көп-көп! 

Кім біледі, шығар бәлкім ісімен 

бір Бауыржан-Бауыржандар ішінен, 

ал әзірше Момышұлы біреу-ақ! (7, 254-255) 

 

«Жаңғырық» поэмасының идеялық-композициялық желісіндегі негізгі кейіпкерлер – Исатай мен Махамбет. 

Эпикалық шығарманың құрылысындағы бұлардың есімдері аталмайды, бірақ солардай дара, дана тұлғалардың 

адамзат тарихында ылғи қараулықтың, қызғаншақтықтың, өзімшілдіктің, опасыздықтың құрбандары болып келе 

жатқан трагедиялы тағдыр жолдары романтикалық элегия сарынымен өрнектелген. Ауылын, аймағын, халқын 

отаршылдықтан, озбырлардан азат еткісі келген қазақтың көсем батыр, би-шешені мен дана ақын-қайраткері – 

тарихтағы тектес арыстар тағдырларымен сабақтас назарға алынған. Поэманың басты кейіпкері Батыр – Ақынның 

өзін өтірік елпілдеп қарсы алып үйіне кіргізген адамға алданғаны («Секемсіздік – ерлердің сол баяғы соры да, түсті 

қыран топастың торғай аулар торына») да тарихи шындықпен бейнеленген. Қару-жарақсыз алаңсыз отырған Батыр-

Ақынға қапыда бас салған тоғыз адамның әрекетіне де ақын жақсылыққа жаны қас жауыздық келбетін айқындайтын 

тіршілік философиясы тұрғысынан баға береді. Поэманың түйіні – тарихтағы дара туған даналарды тоғышарлардан, 

опасыздардан, жарамсақтардан, жалдаптардан қорғауды қазіргі және болашақтағы ұрпақтарға ұқтыру, міндеттеу. 

Ақынның «Тамыр мен жапырақ» («Табиғат дастаны») поэмасы – ғарыштық-ғаламдық кеңістіктегі табиғат 

ұғымы аясына кіретін заттар мен құбылыстар сабақтастығын, үндестігін, өзгешеліктерін, қайшылықтарын, т.б. – 

бәрін де поэтикалық мағыналар жүйесімен жырлаған эпикалық-философиялық туынды.Ақын поэзиясындағы 

туындыларына тән ортақ поэтикалық сипат – лирикалық және эпикалық жанрлар тұтастығының мол 

сақталатындығы.Жұмекен поэзиясындағы жанрлық жүйе Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқышындағы» 

қазақ өлеңінің поэтикалық табиғатына сәйкес түрлерге (сап толғау, марқайыс толғау, намыс толғау, намыстаныс 

толғау, сұқтаныс толғау, ойламалдау, сөгіс толғау, күліс толғау) сәйкес жырланғанын аңғарамыз. Бұл – адамның жан 

ділі мен қоршаған табиғатты, жаратылыс әлемін тұтастандыра, сабақтастыра жырлауға негіз болатын – 

философиялық-психологиялық сарын болмысының сипаты. 

 Біз саралап отырған сөз арқауындағы туындылардың басым бөлігі эпикалық сюжеттер мен лирикалық 

толғаныстар тұтастығымен жырланған. Ал, «Тамыр мен жапырақ» («Табиғат дастаны») поэмасы да адам тағдырын 

тіршіліктегі үндес нәрселермен баламалап жырлаудың көркем үлгісі. Поэмадағы философиялық көркемдік ойлау 

жинақтауымен бейнеленген заттар (тау, тас, дауыл, самал жел, ағаш, жапырақ, тамыр, топырақ, гүл-бұта, т.б.) мен 

адамдар тағдырларының баламалануы арқылы ақын адамгершілік-имандылық дүниетанымының мәңгілік салтанат 

құратынын дәлелдейді. Табиғаттағы дүлей дауылдарда тас-талқын болған ағаштарды, олардың бұтақтарынан 

қаңғалақтаған ұшқан жапырақтарды, бірақ соған мызғымаған тамырлар мен сол құбылыспен үндес адамдар 

тағдырларын егіздей баламалау арқылы ақын қарама-қайшылықтардың күресі мен бірлігі, себеп пен салдар, 

тарихтағы жеке тұлға, халықтың қаһары, ұрпақтар жалғастығы, т.б. әлеуметтік мәнді тарихи-философиялық 

тұжырымдар, бағалаулар жасайды. 

Ақынның осы философиялық поэмасында планетадағы бүкіл дүниені, адамзат ұрпақтарын сабақтасқан егіз 
ұғымдармен баламалап бейнелеуі («Тек көп тамыр таратады-ау адам қан, ал қан да – сол тамырдан таралған, күллі 
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дүние – жалғыз-ақ түп алма-ағаш») де көркем шындықпен бейнелеу кестелерімен жырланған.Ақын 
шығармаларының барлығы да философиялық ойшылдық тереңдіктерімен баурайды. Қазіргі заманғы әдебиеттану 
қисыны бойынша: «Өлең рухынан әлемге, өмірге, адам тағдырына деген лирикалық көзқарастың көрініс табуы, жан 
толқынысынан хабар беретін лирикалық үн естіліп, болмыс мәнін, шындық елесін іздеген, мәңгілік сауалдарды 

өзінше қабылдап, өзінше жауап қайтаруға тырысқан лирикалық «Меннің» айқын сезілуі – философиялық лирикаға 
хас айрықша нышандар ретінде танылады» (8, 351). Философиялық поэзияның лирикалық және эпикалық 
үлгілерінде де автордың жеке адам мен бүкіл адамзат ұрпақтарының тағдырын ғарыштық кеңістіктегі өзара үндес 
немесе мүлде қайшылықты құбылыстар, қасиеттер жүйесімен сабақтастыра жырлайтыны мәлім. Ежелгі замандардан 
бері ғасырлар бойы осындай кешенді ойшылдық сарынмен жырланып келе жатқан әлем әдебиетіндегі классикалық 
мұралардағы философиялық-поэтикалық кешенді бейнелеулермен жырлау үрдісін дарынды ақын Жұмекен 

Нәжімеденовтің игергенін анық көреміз. Сондықтан да, ақынның поэзиясындағы туындылардың барлығы да әдеби 
тектің эпикалық, лирикалық, драмалық жанрлары сипаттарының тоғыса тұтасқан поэтикалық табиғатын байқатады. 
Яғни, Жұмекен поэзиясы – даналық толғаныстары тұтасқан поэтикалық көркем кестелер көрінісі. Ақынның 
шығармаларындағы теңеу, айқындау, құбылту мен айшықтау аясындағы кейіптеу, мегзеу, психологиялық егіздеу, 
т.б. үлгілерден бейнелілік өрнектері де ойшыл, суреткер ақын даналығын дәлелдейді. Мысалы: «Жомарт халық ұлы 
едім мен – жарқын жан», «Жетті, міне, жігіт-самал албыртып, бойжеткен-гүл бала қалды ұялшақ», «Тыныстармын 

аспан бұлтын жамылып, Ай астында ақ бұлақ боп сылдырап», «Айлы түнгі Алатаудай томсарып», «Қып-қызыл құм-
иегіндей бір жылауық кемпірдің», «Бурыл бұлтты жыртып өтті найзағайдың жарқылы», «Ұсап кетті қалың найза 
көкбуырыл бір тасқынға», «Жұдырықтай түйілді ауыл, түйілді кек шемен болып, көтерілді құйын-дауыл, көтерілді 
ел өлең болып», «Барлық дала – бір домбыра, мезгіл қолы шебер шертті», «Үміт, күдік – екі төбет екеуі, ... екі төбет 
ортасында бір кесек ет – жүрегім», «Жарқ-жұрқ етіп жарықтың айбалтасы қараңғының қабырғасын сөгеді», «Жан 
бір – бөлме, көңіл – есік қағып кір», «Сенім-шамын қоям ылғи бұқтырып», «Амал қанша, ұясынан кей қаздың жаман 

шірік сауысқан мен қарға ұшты», «Уақыт – қашықтық деп қалам ұғып, сол қашықтық – жаңа ой, жаңа білім», «Күдік 
деген Сауысқан, ал сауысқан қай жеріңде жара бар – соған қонар», «Әкім болсаң – әділ жол бар, ал баста, әкім 
болсаң – желкеңде тұр алдаспан», «Қармағымды ой қапты – қалтқымды батырып», «Мен – іңірдің желімін қоңыр 
бұлтын шұбыртқан», «Ақылдыға қайғы алдырсам деп едім, ақымақты ойландырсам деп едім», «Тоқсан, жетпіс, 
сексен, жүз де – кәрі, рас, бірақ, бірақ ... өлу үшін – бәрі жас!», «Мәңгі тозбас сезімге – тозбайтұғын зат шыдар. – Ең 
тұрақты махаббат, бәлкім, табиғат шығар», «Сүю үшін еменді – туу керек емен боп», «Саусағымен ауаның, қара 

бұлтты ақ шыңға байлап қойып сауамын!», «Жалқы жігіт байлау болса – ол да ерсі, жалғыз жілік майлау болса – ол 
да ерсі», «Момышұлы қанын төгіп ел үшін тас-тағдырдан тартып алды жеңісін», «Сен – шың болсаң, халық дана – 
кең дала», «Өзен болсаң, халық – қияр теңізді, қанша бұрқап аққаныңмен долдана», «Тегім менің – топырағым деп 
біліп, күш көрсетсе жігіт – міне, тектілік», «Қайратсызға – қалтырау да бір мектеп», «Кей жігіттің бидай сын-ды 
болмысы, суға тойса – бөртіп шыға келетін», «Қасқыр болып шабу үшін емес тек, қасқыр болу – қорғанулар үшін де 
керек екен, керек екен қасқырлар», «Ағаш сынды халық та жапырағын тастап, түлеп отырар: күретамыр – халық 

бірақ қалды аман», т.б. 
Жұмекен – халық даналығының көркем шындықпен жинақталған қазынасын өзіндік дара өрнекпен жырлаған 

ойшыл ақын. Уақыт пен кеңістіктегі адамзат ұрпақтарына тән қарама-қайшылықтардың тоқталмайтын күресі мен 
ажырамайтын бірлігін философиялық поэзияға тән мазмұны мен пішін жүйесі поэтикасының күрделі, кешенді, көп 
үнді, егізделген, тоғыса тұтасқан өрнектерімен жырлаған ақын мұрасы – даналық поэзиясы сипатымен 
миллиондаған оқырмандарының көңілдерінен мәңгілік орын алды. 

Туған халқына, байтақ, Қазақстанына арналған перзенттік махаббатын, азаматтық-қайраткерлік қызметін 
көркемдік сипаты құнды шығармаларымен жасаған ақын ғасырлар бойы қалыптасқан қазақтың халық тілінің 
поэтикалық қолданылу мүмкіндіктерін тереңдете дамытты. Ақынның поэзиясындағы қазақтың байырғы және 
кейінгі заманғы ауызша және жазбаша лексикалық қорындағы сөздер мен сөз тіркестерінің философиялық-
психологиялық алуан мағыналы реңктерімен қолданылуы да халықтың тілдік қорының байлығын танытады.Ойшыл 
ақынның «Ана тілі туралы сөз» деген диалог-өлеңі қазақ ұлтының әлем өркениеті тарихында мәңгілік 

сақталатынының кепілі тілі екендігін ұлттық-отаншылдық сеніммен, ұрпақтарға аманат ұлағатымен жырланған.  
Қорытынды. Әлем өркениетіндегі классикалық поэзия үрдісімен сарындас шығармалар жазған ақынның әдеби 

мұрасы – біздің тәуелсіз Қазақстанның қазіргі және болашақ ұрпақтарының рухани құндылықтары қатарынан орын 
алатын, мәңгі жасайтын қазына. Отбасын, балаларын, қазақ ұлтын, бүкіл планета халықтарын, ғаламдық-ғарыштық 
кеңістікті құрайтын өткен мен бүгінгі және болашақты табиғат құбылыстарымен, қозғалыстарымен біртұтас бірлік 
жағдайында жырлаған («Ой түбінен ойнап туған жырменен тыныш таппай – тірі болып жүр денем») ақынның 

поэзиясы – әлемдік классикалық мұралар қатарында бағалануға лайықты. Ақын «Бес бұтақ» атты өлеңінен өзінің 
отбасындағы бес перзентіне арналған әкелік махаббаты мен жер бетіндегі бүкіл адамзатты сүйген азаматтық-
гуманистік сезім тұтасуын оқимыз. Өз ұлты мен әлемдегі барлық халықтардың, бүкіл тіршіліктің үйлесімін, өсіп-
өркендеуін көркем шындық бейнелеулерімен жырлаған ойшыл ақын Жұмекен поэзиясы сөз өнерінің ұрпақтар 
жаназығы екендігін дәлелдейді.ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бастап осы кезеңге дейінгі жарты ғасыр бойы 
шығармалары байтақ елімізді ұлттық-отаншылдық асқақ рух қуатымен баурап келе жатқан ақын Жұмекеннің 

өлеңдері мен поэмалары миллиондаған оқырмандарының, ақынды сүйген халық махаббатына бөленіп мәңгілік 
рухани қазына болып бағаланады.  

Халық махаббатына ие болған ақын мұрасының – Қазақстан Республикасының әлем өркениетіндегі асқақ 
мәртебесін биіктете түсетіні ақиқат. 
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КОБО АБЭ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛДЫЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ  

БАЙЛАНЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада әлем әдебиетіндегі әдеби құбылыс – постмодернизм әдебиетінің негізгі белгісінен саналатын 

«интертекстуалдылық» элементтерінің байланысы мен қызметі Кобо Абэ романдары негізінде анықталды. Жапон 

постмодернистік әдебиетінің көрнекті өкілі Кобо Абэнің қазақ тіліне аударылған «Құм құрсауындағы әйел», «Бөтен 

бет» романдарына интертекстуалдылық байланыстар аспектісіне талдау жасалды. Автордың аталған 

романдарындағы интертекстуалдылық элементтер: аллюзия, цитация, афоризм, пародия және олардың байланысы 

мен қызметі нақтылы мысалдар негізінде дәлелденді. Постмодернизм әдебиетінде интертекстуалдылық басты 

орынға шығады: мәтіндер арасында байланыс бар, олардың кез-келгені әлем әдебиеті контекстінде көрініс табады. 

Интертекстуалдылық басқа әдеби туындыға сілтеме бола алады, онымен салыстыруға болады, стилін алуға болады. 

Жазушының ежелгі даналар сөздеріне, сопылық ілім өкілдеріне, діни мазмұндағы кітаптарға, батыстық 

философияға, публицистикалық материалдарға, ғылыми-танымдық мақалаларға сілтеме жасап, келтірген үзінділері 

анықталды. Бұл Кобо Абэ шығармашылығының постмодернистік эстетикаға толыққанды жауап беретін шығармалар 

екендігін дәлелдейді. Кобо Абэ романдары постмодернистік еркіндікті, жаңашыл эстетиканы пайдаланып, бүгінгі 

әлеуметтік мәселелер мен қоғамдық тенденцияларға терең бойлай алған, интеллектуалдық дәрежесімен әлем 

әдебиетінің бір бөлшегіне айналғаны нақтыланды. 

Түйін  сөздер : интертекстуалдылық, түпмәтін, аллюзия, цитата, реминисценция 
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CONNECTION AND FUNCTION OF INTERTEXTUALITY ELEMENTS IN KOBO ABE'S NOVELS 

 

Abstract 

This research paper describes a literary phenomenon literature of XX-XXI century - postmodernism.When the full 

analysis of the appearance, character development and the kinds of postmodern literature in world literature, to define the 

concept of the term "intertextuality", which is the main feature of postmodern literature.It was a review of the tasks of 
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studying intertextuality in a literary text.We stopped at the bibliographies of outstanding representatives of Japanese literature, 

postmodernism and Kobo Abe was analyzed aspects intertekstualtnyh relations novels "Woman in the Dunes" and "Face of 

Another", which have been translated into the Kazakh language.Intertextual elements mentioned novels author: allusion, 

citation, aphorism, parody and accurate examples were given their due, and tasks.When using the new postmodern aesthetics 

and ease of novels Kobo Abe, intellectual level vniknuvshish deep in today's social problems and social trends, adding that 

became part of world literature. 

Keywords: intertextuality, context, allusion, quotation, reminiscence 
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СВЯЗЬ И ФУНКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В РОМАНАХ КОБО АБЭ 

 

Аннотация 

В данной статье связь и функция элементов «интертекстуальности», считающихся главным признаком 

литературы постмодернизма – литературного явления в мировой литературе, были определены на основе романов 

Кобо Абэ. Проведен анализ в аспекте интертекстуальных связей романов выдающегося представителя японской 

постмодернистской литературы Кобо Абэ «Женщина в сугробе», «Чужое лицо», переведенных на казахский язык. 

Интертекстуальность в названных романах автора доказана на конкретных примерах элементов: аллюзии, цинизма, 

афоризма, пародии и их связи и функции. В литературе постмодернизма на первый план выходит 

интертекстуальность: существует связь между текстами, любая из которых находит отражение в контексте мировой 

литературы. Интертекстуальность может служить отсылкой к другому литературному произведению. Выявлены 

фрагменты, цитируемые писателем со ссылкой на древние мудрые слова, представителей суфийского учения, книг 

религиозного содержания, западной философии, публицистических материалов, научно-познавательных статей. Это 

доказывает, что творчество Кобо Абэ-это произведения, полностью отвечающие постмодернистской эстетике. Было 

уточнено, что романы Кобо Абэ, используя постмодернистскую свободу, новаторскую эстетику, глубоко 

прониклись сегодняшними социальными проблемами и общественными тенденциями, с интеллектуальной степенью 

стали частью мировой литературы. 

Ключевые слова: интертекстуальность, контекст, аллюзия, цитата, реминисценция 

 

Кіріспе. Постмодернизмнің басты нысаны – үлкен әріппен басталатын Мәтін. Постмодернизм теориясы 

әлемдегі ең танымал, ықпалды философ, мәдениеттанушы, әдебиеттанушы, семиотик, лингвист ғалым Жак 

Дерриданың концепциясының негізінде пайда болды. Дерриданың түсінігінше, «әлем – бұл мәтін», «мәтін – 

ақиқаттың жалғыз ғана мүмкін моделі». Әрбір мәтін интермәтін болып табылады, себебі мұнда басқа мәтіндер 

әртүрлі деңгейде немесе адам аңғармай қалатын пішінде негізгі мәтінге еніп, қолданылып отырады. Әрбір мәтін 

бұрынғы ескі цитатадан алынған жаңа мәтінді құрайды. Мәдени код, формула, ритмикалық құрылым, әлеуметтік 

идиомалардың үзінділері – мәтін ішінде араласып жүреді. Интертекстуалдылық – индивидтің туындысы 

тұйықталған (оқшауланған) дүние емес, барлығына ортақ деген ұғымды ұстанады. Постмодернизм әдебиетінде 

интертекстуалдылық басты орынға шығады: мәтіндер арасында байланыс бар, олардың кез-келгені әлем әдебиеті 

контекстінде көрініс табады. Постмодернизм сыншылары мұны түпнұсқаның жойылуы және штампқа тәуелділіктен 

арылу деп таниды. Интертекстуалдылық басқа әдеби туындыға сілтеме бола алады, онымен салыстыруға болады, 

стилін алуға болады. Постмодернистік әдебиетте ертегілер мен мифтер, ғылыми фантастика мен детектив 

жанрларынан үзінділер жиі кездесіп отырады [1., 191].  

Интертекстуалдылық – мәтіндер арасындағы өзінше бір диалог, мұнда претекст (протекст) элементтерінің 

бұрыннан бар мәтін элементтерімен ұқсастығы болады және олар әртүрлі деңгейде (лексикалық, стильдік, 

құрылымдық, мазмұндық) көрініс табады және мәтінді толық түсінуге мүмкіндік береді. Интертекстуалдылық 

сыртқы әлем жөнінде ақпараттар беріп отырады, яғни референтивтік қызмет атқарады. Интертекстуалдылық 

метамәтіндік қызметті де атқарады. Мәтін ішіндегі кейбір үзінділердің басқа бір мәтіннен алынғанын аңғарған 

оқырман (кейбіреулері аңғармауы да мүмкін) үшін әрқашан таңдау бар: бұл үзіндінің бұрынғы үзіндіден ешқандай 

айырмашылығы жоқ дей отыра мәтінді әрі қарай оқи береді немесе мәтінді тереңірек түсіну үшін негізгі түпмәтінді 

тауып оқиды (есіне түсіреді). Бұл үзіндіні түсіну үшін негізгі түпмәтінмен арасындағы өзекті байланысты табады, 

яғни үзіндінің мағынасын ашады. Осылайша интертекстуалдылық қатынас бір уақытта “мәтін ішіндегі мәтін” 

конструкциясын немесе “мәтін туралы мәтін” конструкциясын көрсетеді. 

Әдістеме. “Бөтен бет” романында кейіпкердің бет жөніндегі философиясының орны бөлек. Ол бетпердені бар 

ынта-шынтасын салып жасайды, себебі бетперде оның кісілік болмысы жазылар ақ парақ іспетті. “Бір қате түсінік 
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бар емес пе, жүрек пен жүрек, жан мен жан арасын жалғауда бет басты рөл атқарады деген жалған түсінік бар емес 

пе? Жүрек пен жүрек түсіну үшін адам бір-бірінің бетіне сұқтанып отыра беруі шарт па? Кітап, өлең, саз жүрек пен 

жүректі, жан мен жанды жалғамайды деп кім айтады? Егер, бетсіз өмір болмайды десек бір-бірінің бетін көре ал-

майтын соқырлар қалай адамды бағаламақ? ” [2., 173]. Тіпті “менің саған тұңғыш назарымның түсуінің өзі сенің ди-

дарыңның арқасы емес пе? Дәл қазір де сенен қашықтап кетуімнің өлшемі тағы да сенің көмескіленген дидарың бо-

лып елестейді. Сенің осы көркің болмаса біздің ерлі-зайыпты болып бас қосуымызды елестетудің өзі мүмкін бе еді» 

деп “дидар”, “көркің” деген сөздер арқылы тағы да беттің адам өміріндегі рөлі күшті екенін мойындайды [2., 173]. 

“Егер адам қасиетін тек бетпен ғана өлшейтін олсақ, онда біз танымайтын адаммен телефон арқылы қалай 

сөйлесіп жатамыз? Сонда немене, қараңғыда адам бір-бірінің бетін көре алмаса бір-біріне сенбеуі керек пе? 

Жауласуы керек па? Бет әлпіңде мұрын, көз, ауыз, құлақ болса, олар өз міндетін атқарып тұрса болды емес пе? Бет 

оны жұртқа міндетті түрде көрсету үшін емес, өзің үшін керек емес пе?” [2., 184] дей келіп, “бет құбылысы дегеніңіз 

ғимараттың артқы есігі емес, керісінше алғы есігі. Сондықтан да оны назарға сүйкімді етіп безендіреді. Бет 

құбылысы дегеніңіз, сондай-ақ, жалпыға бағытталған жарнама емес, белгілі бір кісіге арналып жазылған хат іспетті. 

Мінеки, осындай уәжге келген мен енді таңдау құқын өзіңе қарай ысырып, иығымнан ауыр жүк түсіргендей болып 

отырмын. Енді бұл ойынға екінші адам етіп өзіңді тартып отырмын” [2., 194]; “балықтар, кез келген жәндікте де бет 

бар емес пе? Үстелдер мен орындықтарда да бет бар, керек десең. Олар да біреуге ұнап, біреуге ұнамайды” [2., 198]; 

“бет құбылысы өмір айнасы десек... Тіршілік тыныстары қилы-қилы бет құбылыстарын қажет етеді. Алайда, 

олардың дені қайталанып отырады. Бет құбылыстарының сансыз қайталануы бетте әжім болып із қалдырады. 

Күлегеш бет табиғи күлкіге бейім. Ашушаң бетте ашу табы үнемі тұрады. Ал, менің бетпердем болса жаңа туған 

сәбидің жүзіндей ондай тіршілік таңбаларынан құлан-таза. Жаңа туған сәби қырыққа келген кісінің бетпердесін киіп 

алып күлсе не болар еді? Құбыжыққа айналмас пе еді?” [2., 206]; “Егерде мен жалған күлген болсам жаңа бетке 

түскен ізде де жасандылық табы сайрап жатар еді. Бетпердеге ынта-шынтамды салуымның себебі де осы еді. Ол 

менің кісілік болмысым жазылар ақ парақ іспетті” [2., 207]; көңілін кеулеген аласапыран мазасыздықты ғана емес, 

жүйке тырысын жазып, қалыпты жағдайға түсу үшін тыныштандыратын дәрі қабылдайды. Одан соң өз жан-

дүниесіне бір телескоп линзасы арқылы қарағандай мамыражай күй кешеді. Сол сезімдер арқылы ол “адамдар 

арасындағы қарым-қатынастың бет атты жалған символға, жалған нышанға құрылғанын ашты” [2., 209]. Дәрінің 

әсерімен күдік құрсауын артқа тастап, бұрын-соңды басынан кешпеген адам сезімге ие болады. Бет жоғалту арқылы 

дүниеге өзге көзбен қарайтын жаңа терезе ашқандай сезінеді өзін.  

Жапон жазушысы аталған романына рухани аллергия деген ұғымды енгізеді. Рухани аллергияға ол: 

нәсілшілдік, дуалау төңірегіндегі қасаң сенімдер мен жыланнан қорқу, тарақаннан тітіркену тәрізді сезімдерді 

жатқызады. Және мұндай рухани аллергияның аузынан ана сүті кеппеген бозбала тұрмақ, білдей бір институттың 

білдей зертхана жетекшісінің де бойынан табылатындығын айтып өтеді. Жазушы “нәпсі мен өлім өзара тығыз 

байланыста. Жыныстық қатынастың шырау шегіне жетіп үзілгенде, тіптен, ойға өлім оралмаушы ма еді. Қыс келмей 

ағаш жеміс беретіні тәрізді, қураудың алдында шөп дән беретіні тәрізді нәпсіні де біз адамның ажалмен айқасы деп 

түсінсек абзал” [2., 225] деген ой тастайды. 

Нәтижелер. Гректер бетпердені ежелден театрда пайдаланды. Денемізді перделеп киім кию өркениет 

жолындағы асу болса, бетті перделеудің болашақта үйреншікті әдетке айналары хақ деп кесіп айтады. Дәлел ретінде, 

бүгінгі мереке, салтанаттардың бетпердесіз өтпейтінін тілге тиек етеді. Бетперде адамдар мен адамдар қарым-

қатынасын жекебастың деңгейінен ғаламдық деңгейге көтереді дейді. Азаматтың беделі оның тындырған 

жұмысының салмағымен өлшенеді, бетке емес, миға байланысты дегенмен, адам мазмұны майданында беттің алар 

рөлі, үлес-салмағы көп екенін пайымдаймыз. Автор шығарма композициясына “Но бетперделер көрмесін” саналы 

түрде енгізіп отыр. Негізінде Но бетперделері өмірмен байланысты үзетін бетперделер еді. Но шеберлері беттің 

сыртқы қабатынан өтіп бассүйекке баратын; яғни, олар беттің кәдімгі сезім құбылыстарынан бас тартып, тереңдеп 

бассүйекке тірелетін. Өйткені Но шеберлері бет құбылысы қандай сезімді білдірмесін бәрібір бос ыдыс рөлін 

атқарады деп түсінген. Но қағидасы бойынша бос ыдыс тәрізді адам беті құбылып кез келген бет, кез келген 

бетперде рөлін атқара бермек.  

Но бетперделерімен қатар романда Лангер бетпердесінің ерекшелігі айтылады. Лангер сызығы бойынша бетке 

сызық, яғни әжім түсе бастады. Кейіпкердің есебі бойынша қиялында таңдаған кісі эмоциясының пайыздық 

үлестерін көрсетеді. “Кісінің көңіл күйіне байланысты оның бет құбылысының пайыздық үлесін былайша береді: 

қызығушылық – 16 пайыз, әуесқойлық – 7, келісу – 10, ризашылық – 12, күлкі – 13, жоққа шығару – 16, риза болмау 

– 7, жек көру – 6, күдік – 5, таң қалу – 6, әбігерлену – 3, ашу – 9 пайызды құрайды. Дәрі ішкеннен кейін ол терең 

сезімдерді басынан кешірді. Сол сезімдер арқылы ол адамдар арасындағы қарым-қатынастың бет атты жалған 

символға, жалған нышанға құрылғанын түсінді. Кейіпкердің түсінігінде бет ертегідегі ібілістің өзі сияқты: “Ерте, 

ерте ертеде бір патша болыпты. Патша бір күні беймағлұм сырқатқа ұшырапты. Сырқаттан патшаның денесі күн 

өткен сайын қардай еріп кішірейе бастайды. Емшілерден де, дәрі-дәрмектен де түк қайыр болмайды. Сонда патша 

заң шығарады. Заң бойынша патшаны кімде-кім көзбен көрсе сол өлтірілетін болады. Заң өз жемісін бере бастайды. 

Патшаның мұрны, аяғы тізеге дейін еріп кетсе де жұрт оны білмейді. Дені сау деп ойлайды. Ал, ауру болса асқына 

түседі. Патша еріп бара жатқан балауыздай кішірейе береді. Төсек тартып қалады. Енді жалпақ жұртқа жариялап 

сырқатына жәрдем сұрайын дегенде тіл-аузы да жидіп кетеді. Қазақтың “ауруын жасырған өледі” дейтінінің кері. 

Ақыры патша кішірейе-кішірейе жоқ болады. Уәзірлері патшаның тірі екендігіне шүбә келтірмейді. Патша жоқ 

болғаннан кейін зұлымдық та өзінен-өзі жоғалады. Оны тірі деп сенген халық арасында мейірімді, данышпан патша 
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туралы лақап тарайды. Оған деген зор махаббат оянады”. “Нәсілшілдік жекебас пиғылдың аясынан шығып, айналып 

келгенде, көлеңкесі халық пен тарихқа түседі. Енді келіп менің осы халық өкілдері арасынан пана іздеуімнің өзі де 

өңін айналдырған нәсілшілдік еместігіне кім кепіл” олардың түрлеріне қарап жапондардан ажырату қиын, тек 

шүлдірлеген кәрісшелерінен ғана ажыратады. Өзін кәрістермен салыстырып, кәрістерге бүйрегім бұрды деп түсінуі – 

өзін алдау екендігін түсінгенде қапаланып, “қазіргі рөлім ақ нәсілді қайыршының қара нәсілді патша алдында 

тұрғанындай еді” дейді. “Бетперде жасауға деген ұмтылыс тірі актер түріне көңіл толмағандықтан, одан да асып 

түсетін түр іздеуден туындаған жалпыхалықтық ынтадан” [2., 188]. Әйел бетперделері ғасырлар бойында олар сезім 

белгілерінен жұрдай сопақ асқабақ қана болып алған. Сөйтіп, ықылым замандағы бетперде жасаушылардың 

бастамасы ұмытылған. Беттегі сүйек бедерлері жоғалған. Сезім білдірмейтін бетперде жасау белең алған. 

Талқылау. “Құм құрсауындағы әйел” романында Никидің өзінің әріптестері, мұғалімдер туралы көзқарасы 

жақсы емес, оларды біресе “әншейінде жанындағылардың немен айналысып жүргенін қызғана қадағалап отыратын” 

“қайсыбір жанашырлары” десе, енді бірде мұғалім деген қызғаныш індетінің ортасында өзгеше тірлік кешетін 

қауым», “жақтырмаған қыртыс қабақтармен және астарлы ишаралармен тұздықталған намысына тиер кекетіп-

мұқату, өсек-аяң айтуға даяр тұратын халық. Одан қала берді “жылма жыл олардың жанынан өзен суы сияқты 

оқушылар толқыны ағып өтіп, алысқа кетіп жатады, ал мұғалімдер болса, қара тас тәрізді осы ағынның түбінде қала 

беруге мәжбүр. Олар өзгелерге болашақтағы жарқын үміттері туралы әсерлей айтады, бірақ өздерінің жарқын 

болашағын, тіпті түсінде де көре алмайды. Олар өздерін енді ешкімге керексіз қоқыс сияқты сезініп, не қияли 

жалғыздыққа ден қояды, не күншілдікке бой алдырып, басқаларға үнемі күмәнмен қарайтын болады. 

Жанындағылардан ерекше бірдеме байқаса, кінәлап шыға келеді. Олардың еркін іс-әрекетті сағынатыны сондай, кез 

келген еркін іс-әрекетке өшпенділікпен қарамай тұра алмайды” [2., 60]. 

Реминисценция (латын. reminiscentia – еске алу) – көркем мәтінге, көбінесе кездесетін басқа бір шығарманы еске 

түсіретін нышан. Әдеби реминисценция – негізінен автордың еркінен тыс болатын жайт. Яғни, автор әдейілеп 

қайталамайды, поэтикалық зерде түбіне шөккен әлдебір таныс, бейтаныс сурет, ырғақ тынысы, ұйқас үйлесімі 

шығармашылық үдеріс үстінде сана түкіпірінен бедерленіп шығып, жаңа туынды құрылымынан орын тебеді. 

Реминисценцияның еліктеуден, көшіруден айырмашылығы да осында. Сондықтан реминисценция бір көргеннен 

аңдала бермейді. Реминисценция кейде ассоциация туғызу, оқырман көңілін белгілі бір шығарма арқылы қонақтаған 

сезім толқынысын қайта “тірілту” мақсатында саналы түрде қолданады [3., 171]. “Көз алдыма осыдан отыз жыл 

бұрын болған бір оқиға ап-анық түрлі-түсті суреттей тіріліп келіп тұра қалды. Әңгіме әпкемнің қосымша шашын 

тұңғыш көргенім туралы. Бұндай жасанды шаш маған моральдық бұзылудың, әдепсіздіктің дәл өзіндей көрінді. 

Шашты білдіртпей ұрлап алдым да апарып отқа салып жібердім. Бірақ шешем менің өртеп жібергенімді біліп қойды. 

Жаман ренжіді” [2.,165]. Мұнда біздің ойымызға бірден орыстың “Бақа-ханшайым” ертегісі келеді. Оның да сюжеті, 

қосалқы дүниені өртеп жіберу, сол үшін болған реніш – бәрі сәйкес келеді. Айырмашылығы – бірінде өртенген шаш 

болса, екіншісінде – сыртқы қабат, терісі. Демек, адам денесін жабатын, жасыратын қосымша дүние туралы түсінік 

адам санасында есте жоқ ескі замандардың өзінде болғаны байқалады. Кобо кейіпкері бетпердені ақиқатты жасыру 

үшін жасады. Және ол мақсатына жетті де. Дәріні үстемелеп ішу арқылы өзін, ойын, дүниеге деген көзқарасын 

өзгерткендігін “ертегіде айтылатын сотанақ үйрек аққуға айналды ақыры” деп Андерсеннің “Ұсқынсыз үйрек” 

ертегісіне сілтеме жасайды. Андерсеннің аналогы саналатын ешкім менсінбейтін, бауырына баспайтын ұсқынсыз 

үйрек күндер өте келе аққуға – ертегі патшасы атанған Андерсеннің өзі болса, бетперде арқылы ол бостандыққа қол 

жеткіздім деп ойлайды.  

Жазушы адамдар қарым-қатынасының бәрін тек бетке апарып таңуға қарсы, бұл адам байланысына сызат 

түсіретін дүние екенін беттің өзі ақ, қара, сары болып бөлінуімен көрсетеді. “Адамдар қарым-қатынасының бәрін 

бетке апарып таңу сол байланыстың аясын тарылтпай ма? Ол – адамды бетінің реңкіне қарап бөлу тәрізді жексұрын 

түсініктен де көрініп тұрған жоқ па? Адам жанына жолақ болуға тиіс беттің өзі ақ, қара, сары болып өзара бөлініп 

жатса онда ол қалайша адам жанына жолақ рөлін атқара алмақ? Бұл деген сөз жан маңызын көрінеу кішірейту емей 

немене?” [2., 173] деп нәсілдік бөлінушілікке деген ішкі қарсылығын білдіреді. Құдай бірдей етіп жаратқан адам 

баласын бетінің реңкіне қарап бөлуді жексұрын түсінік деп біледі. “Біз сары нәсілміз. Алайда біз 

жаратылысымыздан сары нәсіл емеспіз. Алғаш рет бізді теріміздің түсі бөлектеу болғаны үшін сары нәсіл атаған. Бет 

шарттылығын елемей, кісіні дененің төмен бөлігімен бағалау алдаумен тең” [2., 246]. Теледидардан берілген Нью-

Йорктегі америка негрлерінің нәсілдік толқуларын, Гарлем көшелеріне қаптап шыққан ақ-қарасы аралас полицейлер, 

жейдесі жыртылған байғұс негрді дырылдатып сүйреп бара жатқанын көргенде пақыр кейіпкердің көңіл-күйі түсіп, 

негрлермен өзін салыстырып, араларында ортақ ештеңе болмаса да, адамдарды түр-түсіне қарап алалайтын түсінік 

құрбандары болғандығына налиды, мұңға батады. Қанша дегенмен негрлер көп болғандықтан негрлер мәселесі 

үлкен әлеуметтік мәселеге айналады, ал кейіпкер проблемасы әрине жеке бастың аясынан арылмақ емес. Портреттік 

бейнелеуге автор үлкен мән береді. Оның астарынан философия іздейді. Портреттік бейнелеу өнері ғасырлар 

бедерінде өзгеріп отыратын факторын да ұмытпайды.  

Реминисценцияның тағы бір әдемі үлгісі кейіпкер мен бетперденің ұрысынан көрінеді. Кейіпкер бетінен 

сыпырып алып тастауға оқталғанда бетперденің берген жауабы неміс ақыны Шамиссоның “Петер Шлемильдің 

ғажайып оқиғасы” атты шығармасын еске салады. Мұнда басты образ Петер байлық үшін көлеңкесін сатып жібереді, 

бірақ бұндай байлық Петерге бақыт әкелмейді, тіпті Петердің өзін жоққа шығарып тастайды. Көлеңкесінің 

жоқтығын айналадағы адамдар байқап, оны қоғамнан оқшаулатады. Оған сенімсіздікпен, жиіркене қарайды. Сол 

секілді бетперде де әбден еркінсіп, өз рөлінің күштілігін пайдаланып: “қарай гөр, өзін, мен түк емес екенмін ғой. 
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Осыған дейін әлдекім боламын деп тер төктім. Енді бұл мүмкіндікті пайдаланбай қалмаймын... Күңкілді қойшы! 

Мен енді сен қашып құтыла алмайтын кесапатпын. Менен құтылғың келетіні бар, о бастан бұл ойыңды неге 

бастадың? Бастадың екен үніңді шығарма! Бір қолыңмен алсаң, екінші қолыңмен бересің!” деп екілене сөйлейді. 

“судың да сұрауы бар” демекші, адам өзі жасаған әрбір әрекетіне жауап беретіндігін, ертеңгі күні өкініп қалмай, не 

нәрсені де ойланып істеу керектігін ескертеді. Ақша беріп сатып алғаннан кейін жұрттың барлығына өзінің көлеңке 

емес, адамның өзі екенін мойындатқан көлеңке тәрізді, бетперде де өз күшіне мінгеннен кейін ойына келгеннің бәрін 

істеді, неше түрлі жоспар құрды, тал түсте әйелін тапаншамен қорқытып зорламақ та болады. Кейіпкердің бұл 

шарасыз халі Бальзактың “Шегірен былғарысындағы” Рафаэльдің күйін еске салады. Бетперде кейіпкердің жан 

күйзелісінің өзін өз пайдасына шешіп, бейне бір балшықтан өсіп шыққан арамшөптей барған сайын күшейіп, нығая 

түсті. 

Кейіпкер есіне жиырма жыл бұрын өткен оқиғаны алады. Онда ол нәрестенің мәйітін көреді, мәйіт резина шар 

тәрізді қазыл теңбелденіп ісініп кеткен екен. Алғашында оған нәрестенің ерні жыбырлағандай болып көрінеді, 

дұрыстап, анықтап қарағанда бұл нәресте-өліктің аузын жайлап алған құрттар екенін біледі. Оқиғадан жаман 

шошынып, санасында терең із қалады. Міне, осы өлген нәресте, аузынды жыбырлап жатқан құрт оқиғасы арқылы 

автор Габриель Гариса Маркестің “Жүз жылдық жалғыздық” романындағы инцесттің құрбаны болған нәрестенің, 

құмырсқаға жем болған бүтін бір әулеттің трагедиясына сілтеме жасап отыр деуге болады.  

Ал бетперденің көмегімен әйеліне қол жеткізгеннен кейін, оның еш қымсынып, ұялмастан бетпердеге 

берілгеніне ызаланып, ашуға булыққан сәтін автор “іште булыққан дауылды арзан қонақ үй бөлмесіне кіргенде де 

зорлықпен әрең бауыздықтадым. Мен ішкі дауылымды қапшыққа қуып тығып аузын туып тастадым” деп 

суреттейді. Бұл әрине, грек мифологиясындағы сюжет. Атақты ақын Гомердің “Одиссейдің басынан кешкендері» 

поэмасында баяндалатын еліне жете алмай сергелдең болып жүрген, желдің соғысы тоқтамай біресе оңтүстіккке, 

біресе солтүстікке лақтырып тастап жүрген желді жеңе алмаған, бағындыра алмаған Одиссейдің шарасыз күйі көз 

алдымызға келеді. Бірақ мейірімді жел құдайы Эол Одиссейге көмектесіп, кетерінде ол бір үлкен қап береді. Бұл 

қаптың ішінде Эолға бағынышты желдер болатын. Бостандықта қалған жалғыз жел – Зефир Одиссейдің кемесін 

Итакаға айдауға, жеткізуге міндетті болды. Эол бұл қаптың аузын Итакаға жеткенше мүлде ашпауын сұрайды. Кеме 

он күн жүріп Итака жағалауына жақындағанда құдайлар Одиссейді қалың ұйқыға батырады. Сол сәтті пайдаланған 

серіктері Одиссейдің қаптың аузын жол бойы ашпай келе жатқандығын, Эол бір қап алтын мен күміс 

сыйлағандықтан, Одиссей бізден жасырып келе жатыр, бөлісуіміз керек деп ойлап, қаптың аузын ашып жібереді. 

Сол кезде бостандыққа шыққан желдер алапат дауыл тұрғызып, кемені қайтадан Эол аралына айдап әкеледі. Міне, 

әлем әдебиетін жетік білетін, оның әдемі үлгілерін өз шығармаларында кеңінен пайдаланатын Кобо кейіпкері де іште 

булыққан ашу демейді, іште булыққан дауыл дейтіні сондықтан. 

“Құм құрсауындағы әйел” романында жексенбі күні жәндік жинауға шыққан бұл жанды ауыл тұрғындары 

шұңқырға алдап әкеліп, тұтқында ұстайды. Істерге амалы қалмаған бұл байғұс терең шұңқырда күн сайын әйелмен 

бірге құм тазалауға мәжбүр болады. Таусылмайтын шексіз, шетсіз, толассыз, үнемі қозғалыста құмды күреп тауысу 

да мүмкін емес. Бұл тұста жапон жазушысы Кобо Абэнің әлем әдебиетінде грек мифологиясы бойынша белгілі 

“Сизиф еңбегі” тіркесінің мағынасын ұлттық колоритте ашып отыр деуге болады. Автор Сизиф туралы мифті сол 

күйінше қайталамай, өз еліндегі парилер кастасының тағдырымен қабыстыра берген. Жапон тарихынан 

білетініміздей, 1858 жылдан соң парилер кастасы (ЭТА) ресми түрде жойылған. Бірақ шын мәнінде күні бүгінге 

дейін өмір сүріп келеді. Автор баяндауындағы ауыл тұрғындары осы ЭТА кастасына жатады. Осы тұста Кобоның өз 

кейіпкері Никидің басына түскен қиындықты – грек драматургы Эсхилдың “Жалбарынушылар” трагедиясындағы 

Аид патшалығына түскен Данай қыздарына берілген жаза – түпсіз құмыраға су толтыру жазасымен ұқсас келетіні 

байқалады. 

Шұңқырға тап болмас бұрын Ники құм туралы көп ойлайтын, өз бетінше ізденіп, зерттейтін. Кобо үшін құм 

болмысты сора бастаған, тұрақсыздық, сенімсіздік, қиындықтың символы, уақыттың үздіксіз сырғуы, адамға өз 

тағдырын аяусыз мойындатудың символы болатын. Бұл тақырып Батыс Еуропа әдебиетінде үнемі көтеріліп келеді, 

әсіресе экзистенциалдық бағытта. Осы тұста да интертекстуалдылық элементі айқын көрініп отыр. Абсурд 

театрының өкілі Сэмюэль Беккеттің “Керемет күндер” шығармасының кейіпкері де құмға батып кетеді. 

Көркем әдебиеттің өзіне тартар тылсым күштерінің бірі – адамның ішкі әлемінің құпиясын ашуға ұмтылу, жан 

толғанысын толыққанды бейнелей алу қабілетімен астасып жатыр. Бұл күнделікті тіршілікте мүмкін емес. А.Есин: 

“Психологизмдегі әдебиеттің өткен ұзақ тарихи құпияларының бірі – адам жаны туралы айта отырып оның 

әрқайсысымен жеке-жеке сұқбаттасқанда болады” [4., 73] деп жазғанындай, психологиялық прозаның адам санасына 

етер ықпалы, оның эстетикалық-эмоциялық күйіне әсері ерекше екені белгілі. Зерттеуші Г.Пірәлиева: 

“Психологиялық прозаның басқа көркем прозадан айырмашылығы – адам баласына тән жан құбылыстарын, ішкі 

және тысқы сезім түзілістерін тереңдей зерттеп, “ойға ой, көңілге күй” түсіріп, толғай және толғана білуде болса 

керек” деп жазды [5., 117]. Расында да психологиялық прозада қолданылатын әдеби тәсілдер шығарманың сюжеттік, 

композициялық, стилистикалық элементтерін ерекшелендіріп, кейіпкердің психологиялық күйін оқырманға 

ұсынады. 

Аллюзия – (латын тілінен аударғанда – мегзеу, қалжың) – әдебиетте, шешендік өнерде, ауызекі сөйлеу тілінде 
танымал айтылымдарға немесе тарихи, әдеби, саяси деректерге, не көркем шығармаларға жасалатын сілтеме. Кобо 
романдарында аллюзияны көптеп кездестіреміз. Автор құбыжық бет туралы әңгіме қозғағанда “Поп – шапаннан, 
солдат – пагоннан” деген Карлейль жазбасын еске түсіреді. Карлейль жазғандай құбыжық бет жүректі құбыжыққа 
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айналдыратындығынан қорқады. Құбыжық бет адамды жалғыздыққа итермелейді, ал жалғыздық жүректі мұздатады. 
Жүрек жылуы сәл мұздаса адамдармен байланысып тұрған жібінің үзіліп, құбыжықтың нақ өзіне айналудан 
қорқады. Одан соң құбыжық Франкенштейн туралы романды сөз етеді. “Өзінің құбыжық екенін сезген құбыжық бір 
ғана нәрсені көксемек – өзін-өзі жалғыздық құшағына жерлеуді ғана көксемек. Төңірегіндегілердің әлжуаздығы 

құбыжықтың қиратуға деген тәбетін ашады. Демек, бұл әлемде күйретуге лайық немесе зорлық жасауға ыңғайлы 
құрбандықтар болып тұрғанда, құбыжық зорлық жасауға үнемі құлшына бермек. Демек, құбыжықты тудыратын 
құрбандықтардың өзі деуге болады” [2.,185].  

Аллюзияны “сақал” мәселесіне қатысты жиі кездестіруге болады. Кейіпкер іштей сақалға қарсы, өйткені сақал 
дегенде оның ойына вокзал алдында тұратын теке сақал полицейдің бейнесі келеді. Өткен ғасырда сақал үйреншікті 
әдет болса, қазір, жиырмасыншы ғасырда ерсілеу ма қалай деп, әр ғасырдағы сақалға қатысты оқиғаларды еске 

салып өтеді. “Cақалдар бандит немесе батыр сақалдармен шектелмейді. Пайғамбарлардың сақалдары бар. Лениннің 
сақалы да есте, оған Еуропа ақсүйектерінің сақалдарын қосыңыз. Ол аз болса Фидель Кастроның сақалы бар. Оларға 
қазіргі жастар әуестеніп жүрген өнер адамдарының сақалдарын қосыңыз” [2., 203]. Жалпы, “сақал” деген сөз біздің 
қазіргі қоғамда да жақсы стереотип емес. 

Қызмет етуден басқаны білмейтіндей қонақ үй меңгерушісі, қолына ақша ұстағанына мәз болып, оқыс 
сөзуарланып, өз өмірбаянын әңгімелеуге кіріскен, бірақ құдай оңдап қолындағы кілтін еденге түсіріп алып қана сөзі 

бөлінген күлкілі де пысық әйел бірден Бальзактың Воке ханымын еске түсіреді. Оған да өз пансионында кімнің 
жатқаны маңызды емес, ақшасы болса болды, ақша десе құрдай жорғалайтындығын жақсы түсінікті.  

Кіндік ортасы биік бетке жататын әйелінің бетін психоморфология әдісіне салып, төңіректе не болып 
жатқанына негізгі мән беретін пенде қатарына жатқызып, әзілге айналдырып, қалжыңдай отырып, оның мектептегі 
лақап есімі Будда болғандығын мегзейді. Бұл да аллюзияның негізгі белгісі. Мұны алғаш естігенде ол рақаттана 
күлген. Енді адам бетіне мән беретін жағдайға жеткенде, ол Буддаға теңеуінің дұрыс екендігіне көз жеткізеді. “Сенің 

Будда ескерткішіне зәредей де ұқсастығың жоқ еді. Алайда, сен қаласаң безерген сап-салқын тас бейнеге айнала 
салар едің. Менің пайымымша, сенің дидарыңда салқындықтан гөрі сезімталдық басым. Блан теориясына салып 
сенің жаныңа тереңдеп үңілер болсақ, онда сол тереңде Будданың отырғанын көрер едік. Сен төңірегіңде не болып 
жатқанын зерделеп жүресің. Бұл қасиет, адам, қалыңдығы бір метрлік резина кигенмен пара-пар. Ешқашан, еш 
жеріңді ауыртып алмайсың. Көзіңді сығырайтып төңірекке миық тарта жұмсақ қарау – Будда дидары емес пе? 
Бұндай дидарлы адам қиындықты күліп жүріп-ақ жеңбек. Сәл қашықтай қарасаң бұл жан балқытар жымиыс. Алайда 

жақындаған сайын миық күлкі бұлдырлана түседі. Сені Будда ескерткішіне теңеген кім де болса айнытпай дәл 
тапқан” [2. ,182]. Әйелінің бет әлпетін, оның мектептегі лақап есімін әзілдей отырып жеткізгенімен, астарында 
кейіпкердің әйеліне деген риясыз көңілі, пәк махаббаты жатыр. Жапон халқы ерекше құрмет тұтар Будда 
ескерткішімен қатар қойып суреттеуінің өзі – осының айғағы.  

Бетперде ғасырында бетпердеге қарсы жасалатын үкіметтің әрекетін “үкімет болса ылғи да шабан 
қимылдайтыны белгілі. Алдымен бетпердеге бақылау қояды, бетперде кию ұсақ қылмыстар қатарына жатқызылмақ. 

Бұндай дәрменсіздік бетперде жасайтын фабриктердің, қара базардың гүлденуіне апарып соқпақ” деп кезінде 
Америкада ішімдікке тыйым салған заңға сілтеме жасайды.  

“Құм құрсауындағы әйел” романында да аллюзияның бірнеше үлгілері кездеседі. Құмның ерекшелігі туралы 
айта келіп, құм көшкіні туралы сөз болғанда “дәл осындай құм көшкіндері кезінде гүл жайнаған қалалар мен ұлы 
патшалықтарды көміп, жұтып қойған. Мұны не деп атайтын еді... Иә, таптым, Рим империясының құрдымға кетуі. 
Ал Омар Һаям жырға қосқан қалалар ше... Мызғымастығына ешбір жан күмәнданбаған көне қалалар. Алайда түптің 

түбінде, солардың өзі де диаметрі сегізден бір миллиметр ғана болатын құм көшкіннің заңына төтеп бере алмады 
емес пе?” [2., 37] деп түрлі тарихи деректерге мегзеу жасайды. Басына түскен қиындықтан шығудың жолын 
қарастырғанда да “Колумб жұмыртқасы туралы мысалды” есіне алып, ең дұрыс шешімнің қарапайым болып 
келетіндігіне көз жеткізеді.  

“Құм құрсауындағы әйел” романының негізгі кейіпкері Ники өз әріптесі кәсіподақ комитетінің белсенді 
мүшесін Мебиус таспасына теңейді. Мебиус таспасы бұл – бір рет шиыршықтап, екі ұшын біріктірген бір бет қағаз. 

Міне, осы Мебиус таспасы тәрізді кісілер қызға қырындаған кезде, әдетте, тамақтану мен талғам туралы ұзақ-сонар 
әңгімеден бастайды. “Әгәрки, аш адамды алайық, аштықтан бұралған адам үшін тамақ болса болды, оған бәрінің 
дәмі бірдей – Кобэден әкелінген сиыр еті де, қуырылған хиросималық шаян да” деп танысын қағытқан болып 
отырып, жапон тағамдары туралы айтып өтеді.  

Кобоның аталған шығармаларында қолданған теңеулері де ерекше: “терезедегі жылт-жылт еткен электр 
жарығын «қара тақтадағы ақ бордың ізіндей”, ұсақ-түйекке мән беруді “ойға алған жоспарың сабын қағанақтай 

бырс-бырс жарылып түк қалмас», қақ бөлінген кітапты “шіріген жұмыртқаға”, ал ішкі әлемін “шіріген жұмыртқаның 
сұйығындай” деп салыстырады. Одан басқа “оттай жанып, жын қаққандай, қуысқа тығылған аңдай, әңгімеміз 
қиылыспайтын теміржолдай, көңіл-күйім мөлдір сулы стақанға қара бояу құйып жібергендей, біреу көз қиығын 
салса ине сұққандай жаны шығады, осы түріммен бұралқы иттей қадірім жоқ, сүліктің індеріндей шұрық тесік, су 
ағысын қалай бағыттауды білген кетпенші тәрізді, қанат байлап ұшқандай кейіпте, піскен шиедей, шынжыр 
моншақтай, тығырыққа тірелген аңдай, лай судай бұлыңғыр тұман, аңғал сәбидей, электронды таразыдай, сіріңкенің 

талындай, кәнігі саудагердей, басы айналған тоқтыдай, жаңбырдың астында қалған қағаз батпырауықтай күйкі 
халде, арадай талаған ой, буланған терезедей, тәбеті ашылған мешкейдей” т.б. Әсіресе, жапон халқының ғасырларға 
жалғасқан тіршілігіне, күнкөрісіне орай “балыққа” қатысты теңеулер жиі кездеседі: “сен үндемейтін балық емессің 
ғой», “иістенген балық майы тәрізді, “қалбырдағы бұқтырылған балықтікі тәрізді”. 
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Автор туындыларында күнделік жанрының үлгілерін де ішінара кіргізіп отырған. Ол кейіпкер жазбаларынан 

анық көрінеді. Аты жоқ кейіпкерінің басынан кешірген қиындығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін болмаған жағдайда 

суреткер монологтарды да шебер пайдалана білген. “Беті қалпындағылардың біз сияқтыларда шаруасы жоқ 

болатыны несі екен. Сонда бет дегенің шешуші мәнге ие болғаны ма? Жоқ, менің тағдырым тым әдеттен тыс, тек 

менің жеке басыма ғана орнаған хал. Жұрт ашаршылық, табиғат апаты, сырқат, жұмыссыздық, бақытсыз махаббат, 

ашылған қылмыс тәрізді қасиеттерді түсініп көңіл бөледі. Мүсіркейді. Ал, менікі ше? Менің қасіретім ше? Менің 

қасіретім тек менің қасіретім болып отыр. Оны жұрт ұқпақ емес. Ұқпақ тұрмақ менен жұрт ат-тонын ала қашпақ. 

Мен байғұстың тіпті наразылық білдіруге де шамам жоқ екен” [2., 185]. 

Афоризм – авторы белгілі, терең мағыналы, ықшам да көркем сөз тіркесі, үлгі-өнеге түріндегі тұжырымды ой. 

Нақыл сөз (афоризм) – мағынасы терең, ойды қысқаша бейнелейтін, мақал-мәтелге ұқсас, айтуға оңай көркем сөз 

тіркесі. Яғни қысқа, әрі ойлы, авторы белгілі, тұжырымды ереже-қағидалар. Афоризм – қысқа сөзбен түйінделген 

тиянақты, бейнелі ой. Кобо Абэ әдеби-көркем шығармашылық еңбегінде афоризмге үлкен мән беріп, оны жинауға 

ерекше көңіл бөледі. Ол ертедегі ел арасындағы көнекөз қариялар немесе әлем әдебиетінің белгілі майталмандары 

айтқан афоризм сөздерді жадында сақтаған, қажеттілерін хатқа түсіріп алып отырған. Солардың бірқатарын 

келтірсек, “пішімсіздіктің өзі – күштіліктің ең жоғарғы көрінісі” [2., 31], “қылмыскердің жазасын тартқызу дегеннің 

өзі – оның әрекетінің өтемі қайтқанын мойындаудан өзге түк те емес” [2., 44], “жазушы болуға құлшыну – 

өркөкіректіктің ең қарапайым түрі. Бұл да қуыршақ ойнатушы болуға тырыса отырып, өзін сол арқылы басқа 

қуыршақтардан бөлектей бастау сияқты қылық” [2., 84], “қайшылық болмаған соң теңеу де жоғалады. 

Қайшылықтың болмауы деген сөз – азғындау”, “қарқынды ыңғайластық арқасында қарқынды қарсылық туындайды” 

[2., 177], “жазу – болған жайды тек әріппен өрнектеу емес, жазу – басыңды тәуекелге тігіп сапарға шығу” [2., 234]. 

Расында ол жазды, көп жазды. Тіпті дамылсыз жаза берсем деп ойлады. Бірақ ешқашан қолы жетпейтін қызға 

керемет сыйлық табам деп тыраштанған ұсқынсыз пенденің күлкілі күйіне түсіп кетуден сақтанып, дер кезінде өз-

өзін ірке білді. “Тіршілік мұраты – бостандықты ысыраптау. Адам пенде үнемі өмір мақсаты тек молайту деп біледі. 

Бұл бостандық дегенің ылғи қат, зәрулігінен туған қиял” немесе “бостандық деген уыты күшті дәрі, аздап ішсең – 

шипа, көп ішсең – зала” [2., 236]. “Эталонға ұмтылу – өзгеге ұқсауға ұмтылу” [2., 178]. “Адамның өз-өзінен бір 

минут те болса қашып құтыла алмауы – абақтыны абақты ететін қасиет” [2., 187], “жыныңды шығару – өз 

денсаулығыңды сақтаудың бір жолы” [2., 192], “бетперде дегеніңіз ойынның бір қатал түрі – көремін дегеніңді көре 

алмайсың. Бұл – адамдардан жасырынудың бір тәсілі” [2., 192], “ашық теңізге өз еркіңмен шықтың екен, кейін 

қайтар жол жоқ екен, онда өкпелеуге хақың жоқ” дегені қазақтың “тәуекел – түбі жел қайық, өтесің де кетесің” деген 

ойымен үндес келіп, бел шешіп, өзің шешім қабылдап кіріскен әрекетіңнен бас тартпау керектігін шегелеп айтып 

өтеді; “әйел неғұрлым боянған сайын оны азғыру соғұрлым жеңіл болмақ”, “заң, салт-дәстүр, тәртіп дегенің жұп-

жұқа бет теріңізбен қапталған, сәл түртсең шашылып қалуға даяр тұрған құм қамал”, “әрекетсіз отырсаң 

пұшаймандық иектей бастайды” “өз-өзіңе деген құрмет ұятсыздықпен қоян-қолтық тірлік кеше береді”, “қызғаныш 

деген құқын ұмытпаса да, жауапкершілікті ұмытып кете беретін еркетотай бикеш тәрізді” деген сынды афоризмдерді 

аталған туындыдан көптеп кездестіруге болады.  

Цитата – (латын тілінен аударғанда – келтіремін, шақырамын) – автордың өз мәтініне өзге біреудің сөзін 

енгізуі. Әдетте, цитата жаңа шығарманың мағыналық аясына енгізілген өзге шығарманың белгісі немесе өзгенің 

мәтіні немесе өзге мәтіндер тобы болады. Цитатаның екі түрлі қызметі болады, ол жаңа мәтіннің бір бөлігі бола 

отырып, ескі мәтіннің де мағыналық бөлшегі [3., 235]. Реминисценцияға қарағанда цитата біршама аяқталған, өзге 

мәтін ретінде анық аңғарылады, ол графикалық, синтаксистік немесе пунктуациялық түрде айырмашылықпен 

көрсетіледі. “Мақсат – зерттеу нәтижесі емес, зерттеу барысы, міне, сол мақсат” [2., 237] деген цитатаны пайдалана 

отырып, өзінің дәлелдемек болған теориясымен қабыстырады. Оның ойынша, зерттеу барысы деген – материяға 

қатысты бостандықты жоғалту деген сөз. Ал мұның астарында мақсат пен тетікті шатастырмау жайлы, нәтижеге 

тым үлкен мән бермеу жайлы ой жатқаны айқын. “Өзің сүйген жаннан махаббат талап етуге сенің қандай құқың бар” 

[2., 195] деп бір ақын сөзін ала отырып, кездескен кезде өзін мүсіркеп, ықылас жасағанымен, етегін түргізбеген 

әйеліне еш ренжи алмайтынын тілге тиек етеді. Әйелінің бойында өзіне деген тек аяушылық сезімнің қалғандығына 

іші өртенеді. Өз әйелін түсінуге қанша тырысып, ұмтылғанымен, ол құбылып біресе нүктеге, біресе түзу сызыққа, 

біресе тегіс тақтаға айналып, ақырында пошымсыз мөлдір рух қалыпқа еніп кейіпкердің бес сезімі бірдей құрған 

тордан сырғанай өтіп кетеді.  

Қорытынды. Кең тыныстылығы, жаңашылдығымен ерекшеленетін жапон интеллектуалды прозасының 

көрнекті өкілі Кобо Абэ шығармашылығы сюжеттік желі мен мекеншақ категориясына тәуелсіз, постмодернистік 

эстетика талаптарын жүзеге асырған туындылардан тұратындықтан онда интертекстуалдылық элменетттері көптеп 

кездестеіндігін зерттеушілер айтып та, жазып та келеді. Жазушы ежелгі даналар сөздеріне, сопылық ілім өкілдеріне, 

діни мазмұндағы кітаптарға, батыстық философияға, публицистикалық материалдарға, ғылыми-танымдық 

мақалаларға сілтеме жасап, олардан үзінділер де келтіріп отырады; бұлар кейде астыртын түрде, баяндаушы немесе 

кейіпкердің монологында қоса беріліп отырады, бірақ соның өзінде ол сөздердің түп тамыры айқын танылып 

отырады. Бұл өз кезегінде Кобо Абэ шығармашылығының постмодернистік эстетикаға толыққанды жауап беретін 

шығармалар екендігін дәлелдейді. Кобо Абэ “Бөтен бет”, “Құм құрсауындағы әйел” романдарында 

интертекстуалдылық элементтері: реминисценция, аллюзия, цитата, афоризмдерді жазушы жайдан-жай пайдаланып 

отырған жоқ. Интертекстуалдылық құралдар арқылы автор өзінің көпшілік оқырман қауымға жетізгісі келген 

ойлары мен пайымдауларын безендірді. Көпшілігін туралап, ашық айтпай, тұспалдап отырып жеткізді. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Постмодернистік бағытта жазған жазушының туындыларындағы көтерілген негізгі мәселелерді, тіпті шығарманың 

идеясын дәл айнытпай таба білу үшін де реминисценция, аллюзия үлгілерін таба білудің, астарын аша білудің мән-

маңызы зор. Постмодернизмде мәтінге ерекше көңіл бөлінеді, ал мәтіннің өзі өмірді суреттеуден немесе өмір туралы 

ой қорытудан тұрмайды, үзінділер, цитаталар, түрлі пікірлерден құралады. Бір мәтінді әртүрлі интерпретациялау, 

әдеби ойын, өткен мен бүгінгіні пародиялау арқылы қоғамдағы қарама-қайшылықтарды, оның адам санасындағы 

көрінісін, трагедиялық дүниетанымын суреттеу, жай суреттеу емес көпмағыналылыққа бой алдырып, адам ойына 

күдік кіргізіп суреттеу – постмодернимзге тән құбылыс. 
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М.ЖҰМАБАЕВТЫҢ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ШЫҒАРМАЛАРЫ 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазақтың ұлы ақыны М.Жұмабаевтың балаларға арналған көркем туындылары сөз болады. Ол – 

қазақтың поэзия әлемiнде терең iз қалдырған, сөз өнерінің құдіретін асқақататып, өлең теориясында өзiндiк көркем 

өрнек тудырған, терең мұң-сырға, асқақ арман мен ұшқыр қиялға толы өлең дүниесiн кейiнгі ұрпаққа мирас етiп 

қалдырған ақындарымыздың бірі. Оның өр тұлғалы поззиясына ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ сахарасында 

болған небір шытырман оқиғалар мен тартысты жағдайлар арқау болған. Ақын өмір сүрген заман аумалы-төкпелi 

әлеуметтік-қоғамдық өзгерiстерге толы болды. Сол себепті де ақын шығармашылығы біз үшін көп уақыттарға дейiн 

жабулы қазандай тұңғиық қараңғылықта қалды. Тәуелсіздіктің ақ таңы атқаннан кейін ғана қазақ мәдениетi мен 

әдебиетінiң ұлы тұлғаларының бiрi Мағжан ақын халқына қайта оралды.  

Түйін сөздер: ұлт әдебиеті, балалар әдебиеті, поэзия, аударма, өнер, білім, ағарту 
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WORKS OF M.ZHUMABAYEV FOR CHILDREN 

 

Abstract 

This article will focus on works of the great Kazakh poet M. Zhumabaev for children. He is one of our poets who left a 

deep mark in the world of Kazakh poetry, praising the power of the art of words, creating a kind of artistic expression in the 

theory of poetry, transmitting to descendants a world of deep feelings, lofty dreams and sparkling fantasies. His postures were 

preceded by stormy adventures and tense situations that took place in the Kazakh steppe at the beginning of the 20th century. 

The time during which the poet lived was filled with dramatic social changes. Therefore, the poet's work remained in the 

darkness of the abyss, which for the time being was closed to us. Only after the onset of independence Magzhan, one of the 

greatest figures of Kazakh culture and literature, returned to his nation. 

Keywords: national literature, children's literature, poetry, translation, art, education, enlightenment 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.ЖУМАБАЕВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 

В данной статье речь пойдет о художественных произведениях для детей великого казахского поэта М. 

Жумабаева. Он-один из наших поэтов, оставивший глубокий след в мире казахской поэзии, воспевающий 

могущество искусства слова, создающий своеобразное художественное выражение в теории поэзии, передающий 

потомкам мир глубоких чувств, возвышенных мечтаний и искристых фантазий. Его поззии предшествовали бурные 

приключения и напряженные ситуации, происходившие в казахской степи в начале ХХ века. Время, в течение 

которого жил поэт, было наполнено резкими социально-общественными изменениями. Поэтому творчество поэта 

осталось во мраке бездны, которая до поры до времени была закрыта для нас. Только после наступления 

независимости Магжан, один из величайших деятелей казахской культуры и литературы, вернулся к своему народу. 

Ключевые слова: национальная литература, детская литература, поэзия, перевод, искусство, образование, 

просвещение 

 

Кіріспе. ХХ ғасырдағы ұлт әдебиетінің қалыптасу тенденциясы мен даму бағытын айқындауда Алаш 

оқымыстыларының орны ерекше. Ескіше білім берудің заман талабы мен қоғамдық сұранысқа жауап бере алмайтын 

мүшкіл халі, орыс-қазақ бастауыш мектептеріндегі орысша оқытудың доминанттық жағдайы қазақ ұлтының 

келешек дамуына қаншалықты кері әсер ететінін жандүниесімен түсінген алаштықтар бұл мәселеге жан-жақты әрі 

терең дайындықпен кірісті. Жалпы танымдық қабілеті табиғат заңдары мен сөз өнеріне жақын келетін қазақ 

халқының осы ерекшелігін олар аса қатты ескерген сияқты. Өйткені сол кездегі білім беру мен ағарту жұмыстары 

әдеби даму үдерісімен қатар жүргізілді. Алғашқы әліппе мен сауат ашу, есеп құралдары мен табиғаттануға арналған 

құралдардың мазмұны осыны көрсетеді. Білім беру мен ағарту және ғылым салаларын ұлттық дүниетаным мен 

тілдік ерекшеліктерге сай қайта жаңғырту үшін арнайы жұмыс топтары құрылып, кімнің қай салаға жауапты 

екендігі, кім қандай еңбек жазатындығы да ортақ пысықталғанға ұқсайды. Педагогика, психология, арифметика мен 

ті-әдебиет бойынша сол кезде жазылған ғылыми-теориялық еңбектер мен зерттеулер қазақ ғылымының бүгінгі 

жетістігінің алғашқы бастаулары болатын. Осындай ұлы мақсат, келелі істің басында Алаш көсемдері Әлихан 

Бөкейханұлы мен Ахмет Байтұрсынұлылар тұрды. 

Әдістеме. Осы ұлт зиялылары мен кемеңгерлерінің ішінде Мағжан Жұмабаевтың алатын орны ерекше. Ол – 

қазақ, түркі әдебиетінің ұлы классигі. Ақынның замандасы, оның шығармашылығына тұңғыш әдеби сын айтып, 

айрықша жоғары бағалаған Жүсiпбек Аймауытов айтқандай, «Өзгеден гөрi әлеуметтiң мұңын баса жақтайтын ақын 

болуы керек. Өйткенi ақын қоғамның қарапайым тырна қатар топас мүшесi емес, өзгелерден гөрi сақ құлақты, сезгiш 

жүректi, сара ақылды, өткiр қиялды мүше» [1, 297]. Жазушы сөзін пайымдар болсақ, М.Жұмабаев – поэзиясына өз 

заманының кез келген оқиғасын арқау еткен тілдік тұлға. Сол себепті ақын шығармашылығында оның тілдік 

тұлғасын айқындайтын, оның дүниетанымы мен түйсігінен мол хабар беретін концептілер шоғыры жетерлік. Оның 

өмірінің мәні болған «Дала», «Туған жер», ақын сенген құдіретті күш – «Көк Тәңірі», «Түрік», шуағымен жер жүзін 

жылытқан «Күн», т.б. концептілер ақын поэзиясының алтын діңгегін құраған. «Мағжан бүкіл ұлтқа тән ұғым-

сезімнің, поэтикалық өнердің шекарасын кеңейтіп, қазақ әлемінің жан дүниесін ашып берді. Оның таза қазақтық 

рухы кімнен де болса жоғары. ...Мағжан суреткерлігі бүкіл қазақтың өмір үшін күресі мен қайғысын тұтас қамтиды. 

Халықтың сан-салалы тіршілігінің ол үшін бөтені жоқ. Бәрі де Мағжан қаламында өлең боп ойнап, сыңғырлап, 

сылдырап, жалтырап кетеді. Барлық ұлы ақындар сияқты, Мағжанға да шындықты сезінудің сиқырлы күші дарыған. 

Мағжан ақындығының құпиясы оның өз тұсының шындығын дәл бейнелуінде ғана емес, өлеңінің сиқырлы күшінде. 

...Ол бірде өмірдің күлкісіндей қуанышты бейнелесе, бірде жылаған, қайғы тұтқан қазақтың жан сезімін көрсетеді, 

ақын ойындай алмасып, ауысып жатқан дүниенің бір сәттік қозғалысын көз алдыңа әкеледі және ол лып етіп өте 

шығады. Мағжанның ақындық жолының күрделілігі де осында» [2, 38].  

Талқылау. Оның азаматтық, ақындық жолы бір бөлек те, ұстаздық, ағартушылық жолы бір бөлек. Ол өзінің 

қысқа ғұмырын қазақ халқының бақыты мен болашағына арнады. Ұлтты бақытқа жеткізудің жалғыз жолы оқу-

ағарту ісі екенін Мағжан ерте ұқты. Сондықтан да өз өмірін осы игілікті іске арнады.  

Ақын шығармаларының үлкен бір арнасы-халық ағарту ісі, білім беру және педагогика саласы. ХХ ғасырдың 

20-30 жылдарында мектеп оқушылары мен мұғалімдерге арнап «Педагогика», «Бастауыш мектепте ана тілін оқыту 

жөні» еңбектерін жариялады. Жалпы бала тәрбиесінде Мағжан ешқандай зорлық-зомбылықтың болмауын ұсынады. 

Балаға мейірбандылық тәрбиесін беру керектігін айтады. Ол: «Баланы жазамен қорқыту еш дұрыс емес. Баланы ұру, 

соғу ісі адамшылыққа ұнамайтын іс. Ұрылып, соғылып тәрбиеленген бала жанының бар жақсы мінездерінен, 

ақылынан, есінен айрылып, миғұла болады. Сужүрек, жасқаншақ болады» [3, 45], - дейді. Соған орай осы кезеңдегі 

қазақ педагогтарының бала тәрбиесіндегі ұстанған қағидасы ізгілікті педагогика болды. Өзінің «Педагогика» 
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еңбегінде ол бала тәрбиесін төртке бөледі, яғни дене, ақыл, тәрбие, сұлулық. «Балам адам болсын десең, осы 

тәрбиені дұрыс орындасын», - деп көрсетеді. Сондықтан өз еңбегінде «Әр тәрбиешінің қолданатын жолы – ұлт 

тәрбиесі. Әрбір ұлттың бала тәрбиесіне қатысты ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар», -- деп көрсетеді.  

Мағжан шығармаларында ХХ ғасырдың басында басты тақырыптардың бірі болған оқу-білім тақырыбы 

ерекше орын алады. Ақын өзінің алғашқы шығармаларының бірі «Жатыр» деген өлеңінде: 

 

 Басқа жұрт аспан-көкке асып жатыр, 

 Кілтін де өнер-білім ашып жатыр. 

 Бірі – ай, бірі – жұлдыз, бірі күн боп, 

 Жалтылдап көктен нұрын шашып жатыр,  

 

- дей келіп, өз жұртын да сондай өнерлі елдерден үлгі алып, ілгері ұмтылуға шақырады. Осы ойын балаларға 

арналған «Өнер-білім қайтсе табылар», «Қазағым», «Қарағым», «Балалық шақ», т.б. өлеңдерінде тереңдете түседі, 

жастарды бойкүйездіктен арылып серпілуге, білім алып, халқына қызмет етуге үндейді. «Өнер-білім қайтсе 

табылады» атты өлеңін де жастарға арнап, өзінен кейінгі іні-қарындастарын оқуға жұмылдыруға арнап жазған. 

«Жақын, туған, бауыр, туған ауылға айналмай», жастардың қалаға барып оқу оқығандығын мақұлдайды.  

 

 Балалық шағы, 

 Патшалық тағы, 

 Ала алмас оны бағалап,  

 

- деп басталатын келесі бір тамаша жырын ол ауылда ойын қуып жүрген балаларға арнайды. Оларға ақыл-

сананың таза кезінде бойға тек асыл қасиеттерді сіңіруге кеңес береді.  

 

 Жастық – алтын, 

 Қуып қал салтын. 

 Салты оның үйрену. 

 Өнер қуып, белді бекем буып, 

 Надандықтан жирену. 

 Өрге, қарғам, ұмтыл! 

 Аты өшкірден құтыл! – дейді. 

 

Баланың құлағына жағымды «қарағым мен шырағымды» қолдана отырып, айтқан ойын сәби санасына ұялата 

білген. Жалпы қазаққа үндеу тастаған ақын білімге ең алдымен балаларды баулу керектігін баса айтады. Бұл тұста ол 

балаларға арнап «Ертеңгі сәулелер» атты өлеңді орысшадан аударады. Түпнұсқа авторы белгісіз бұл өлеңнің 

аудармасы сәби ұғымына сай көркем шыққан. Сюжеті бойынша күн жерге сәуле тастайды, бірінші сәуле 

бозторғайды оятады, ол ән салуға кіріседі; екінші қоянды оятады, ол жем іздеуге кіріседі; үшінші тауықтарды оятып, 

олар ертеңгі қарекетіне кіріседі; төртінші бал арасын оятып, бесінші баланы оятады, ол аунап қойып ұйықтай береді. 

Ақын Абай үлгісімен қорытынды жасайды, яғни білімнің сәулесінен қашуға болмайды, қайта шырт ұйқыдан ояну 

керек. Осыған үндес балаларға арналған «Қарағым» атты өлеңі де бар. Ол қазақтың тұңғыш педагогі 

Ы.Алтынсариннің «Кел, балалар, оқылық» өлеңімен сарындас.  

 

Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! 

Ойынға, құр қаларсың, көңіл берме. 

Оқымай ойын қуған балаларға 

Жолама, шақырса да қасына ерме! 

Кідірме, аяңдама, алға ұмтыл, 

Алам деп көктен жұлдыз қолың серме. 

«Қарманған қарап қалмас!» - деген рас сөз, 

Тоқтамай істе болсаң батып терге. 

Жасынан оқу оқып, өнер қуған, 

Жан жетпес көңілі жүйрік емеңгерге. 

Білімсізғ құр қалтақтап жүргенменен, 

Ерте өлген, көмілулі қара жерге [4, 32]. 

 

Бұл шығармасында ақын болашақ ұрпаққа жастық шағыңды бекерден-бекер өткізбей, оқу оқы, еңбек ет, 

еңбегің еш қалмайды, өнерлі, білімді болсаң, жұлдызың жарық, шығар тауың биік болады деп өсиет айтып, бата 

береді.  

Белгілі кеңес жазушысы С.Мұқанов ақынның балалар әдебиетіне қосқан үлесі туралы былай дейді: 

«Мағжанның мәскеудегі өмірінде күрделі көз салған нәрсенің біреуі – балалар әдебиеті... Мағжан балалар әдебиетін 

жазғанда балаларға өзінің дарашылдық, қиялшылдық пікірін сіңіру үшін жазды» [5, 187]. Мағжанның кішкентай 
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балаларға базарлық ретінде жазған ең алғашқы өлеңдері алғаш Қазақстан оқу комиссариаты шығарған «Жаңа мектеп 

жорналының 1926 жылғы 6-санына «Тегін қосымша» болып басылған кітапқа енеді. Олар: «Бөбектің тілегі», 

«Ойын», «Балалар атасы», «Ана», «Сылдырмақ», «Сұр құлын», «Сал,сал білек, сал білек», «Немере мен әжесі», «Ана 

мен бала», т.б. «Бөбектің тілегі» деген өлеңінде ақын баланың арман-тілегін былай береді: 

 

 Тоқтышағым тоғыз тап, 

 Саулық қойым сегіз тап, 

 Сегізін де семіз тап 

 Құла бием құлын тап, 

 Құлын таппа құнан тап,  

 Құнан тапсаң, семіз тап... 

 

Ал «Ана» деген өлеңінде баланың анасы баласын былай жұбатады: 

 

 Бурыл тайға мін бөпем, 

 Ақ қызы бар ауылында, 

 Балпаңбайдың үйіне 

 Бұрала басып түс бөпем. 

 Қымызынан іш бөпем... 

 

М.Жұмабаев – балаларға арнап ертегі, дастан, поэмалар жазған ақын. Олар: «Ертегі», «Жүсіп хан», 

«Ескендірдің мүйізі», «Қойлыбайдың қобызы», «Өтірік ертегі». Мысалы, «Өтірік ертек» поэма-ертегісінде мысыққа 

қарсы тышқандар көтерілісі негізгі ойын жеткізу үшін схемалық түрде алынған. Шираз қаласындағы бір тышқан 

жүзім шарабына тойып алып, мысықтарға соғыс ашады, мысық мешітке барып, тәж киіп, тышқандармен бітісем деп 

алдауы, тарту-таралғысымен келген тышқандарды қан жоса етуі, мысықты көп тышқанның байлауы, дарға асам 

деген жерден босап кетуі, ақыры тышқандардың өз ханын құртып, ханды да, мысықты да елден аластатады. 

Поэманы оқи отырып, баланың өміргедеген көзқарасы, қызығушылығы арта түседі. Жаман мен жақсыны, зұлымдық 

пен қайырымдылықты ажырата білуге үйренеді. Сол секілді жас жеткіншектің оқуына жеңіл, сюжеті қызықтырып, 

жалықтырмай оқылатын «Жүсіп хан», «Өтірік ертегі» дастандарын жазған. «Жүсіп хан» поэмасының басталуы: 

 

Бар екен де, жоқ екен, 

Аш екен де, тоқ екен. 

Ертек – еретек – ертекте 

Ала қарға – қазаншы, 

Қара қарға – қазаншы. 

Шымшық терген шөпшекті  

 

– деп, халықтық сөз бастау дәстүрі мен ақынның өзіндік өлең құраудағы жаңа тәсілімен ұласқан. 

Сонымен қатар ақын орыс ақын-жазушыларының балаларға арналған шығармаларын қазақ тіліне аударған. 

Мысалы, М.Горькийден «Хан мен ұлы», В.Ивановтан «Бала», П.Дороховтан «Большевик баласы». 

Қорытынды. Мағжанның балаларға арналған шығармаларды жазудағы мақсаты – бала дүниетанымын байыту, 

жас жанның жүрегіне ұлылық, ізгілік, адамгершілік қасиеттерін дарыту болды. Ақын өзінің мейірім шуаққа толы 

нәзік лирикасы арқылы жас ұрпақтың санасын оятуға тырысты, олардың келешектегі азат өмірін қауіп –қатерден, 

жат ұғымдардан сейілткісі келді. 
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Құрастырған Әшiмханов Д. – Алматы: Жалын, 1992. 
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ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ДҮНИЕТАНЫМЫН ДАМЫТУДЫҢ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

Аңдатпа 

Ғылыми мақалада ұлттық ойындар арқылы оқушының дүниетанымын дамытудың педагогикалық шарттары 

қарастырылған. Ұлттық ойын түрлерін білім беру бағытында қолдану білу, оны білімалушының болмысын дамытуға 

қолданудағы педагогикалық шарттарының қажеттілігі айқындалған. Ұлттық ойын – ұлттық құндылықтарды тану 

тәсілі. Ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңудің жолын үйретіп қана қоймайды, 

ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастыратындығымен ерекшеленсе, ұлттық ойын түрлерін оқу үдерісінде 

пайдалану ұлттық тәрбиелік білім дағдысын қалыптастырады. Тиімді қолданылған ұлттық ойын түрлері мұғалімнің 

түсіндіріп отырған материалын оқушылардың зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені 

оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап тұрады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез серігіп, 

тапсырманы ықыласпен сапалы орындайтын болады. Мақалада орта білім беру жағдайында оқушының 

дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттарының үш тобы анықталып, білім беру 

үрдісінде қолдану жолдары нақтыланған. Ұлттық ойындарды сабақ беру үдерісінде ұйымдастыруды талдай келе, 

оның бірнеше ерекшеліктеріне тоқталған. Мектеп оқушыларының жеке тұлға ретінде дамуына халықтық 

педагогиканың мұралары, ұлттық тәлім-тәрбие зор үлес қосады. Тәрбие үрдісінде халық педагогикасының 

тәлімдерін енгізу арқылы ұлттық құндылықтарын қастерлей алатын азамат дайындауға жол ашылады.  

Түйін сөздер: ұлттық ойын, педагогикалық шарттар, дүниетаным, орта білім, интеллектуалдық әлеует 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPING A STUDENT'S WORLDVIEW THROUGH NATIONAL 

GAMES 

 

Abstract 

In the scientific article, pedagogical conditions for the development of the student's worldview through national games 

are considered. The need for the ability to use national games in the educational direction, pedagogical conditions for its 

application to the development of the student's personality are determined. The national game is a way to recognize national 

values. The game is distinguished by the fact that it not only teaches children how to overcome the difficulties encountered in 

life, but also forms organizational skills, and the use of National Games in the educational process forms national educational 

and educational skills. Effectively used national games help students to listen with great enthusiasm and firmly master the 

material explained by the teacher. After all, the desire of students is more in the game than in the lesson. After an exciting 

game, they will quickly become companions and will willingly perform the task efficiently. The article identifies three groups 

of pedagogical conditions for the formation of a student's worldview culture in the context of Secondary Education, and 

clarifies the ways of their application in the educational process. Analyzing the organization of National Games in the 

teaching process, we focused on several of its features. The heritage of folk pedagogy and national education make a huge 

contribution to the development of schoolchildren as individuals. Through the introduction of the teaching of folk pedagogy in 

the educational process, it is possible to prepare a citizen who can respect national values. 

Keywords: national game, pedagogical conditions, worldview, secondary education, intellectual potential 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКА  

ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

Аннотация 

В научной статье рассмотрены педагогические условия развития мировоззрения школьника через 

национальные игры. Выявлена необходимость использования национальных игровых форм в образовательном 

направлении, педагогических условий их применения в развитии действительности обучающегося. Национальная 

игра-способ познания национальных ценностей. Игра отличается тем, что не только учит детей преодолевать 

трудности, с которыми они сталкиваются в жизни, но и формирует организаторские способности, использование 

национальных видов игр в учебном процессе формирует национальные воспитательные знания. Эффективно 

использованные национальные игры помогают учителю с большим энтузиазмом слушать и твердо усвоить 

изучаемый материал. Ведь тоска учеников больше тяготеет к игре, чем к уроку. После увлекательной игры они 

быстро справятся с заданием и качественно справятся с заданием. В статье определены три группы педагогических 

условий формирования мировоззренческой культуры учащегося в условиях среднего образования и 

конкретизированы пути ее применения в образовательном процессе. Анализируя организацию национальных игр в 

процессе преподавания, остановился на нескольких ее особенностях. Большой вклад в развитие личности 

школьников вносят наследие народной педагогики, национальное воспитание. В воспитательном процессе через 

внедрение принципов народной педагогики открывается путь к подготовке гражданина, способного чтить 

национальные ценности. 

Ключевые слова: национальная игра, педагогические условия, мировоззрение, среднее образование, 

интеллектуальный потенциал 

  

 

Кіріспе.Қазіргі білім беру бағытында педагогикалық іс-әрекет негізінде ұлттық құндылықтарға бағытталған 

оқыту жүйесін дамытуға бағытталған шарттарды оқу-әрекетке ендіру мәселесі қажеттілігі айқын. Педагогикалық 

жүйе белгілі педагогикалық шарттарды сақтағанда дамиды.  

Осы орайда оқушылардың дүниетанымдық мәдениетін мектеп жағдайында дамытуды ұйымдастыру жолдары 

мен шарттарын қарастыруда жалпы педагогика ғылымындағы қалыптасқан тәжірибеге назар аудардық.  

Алдымен шарт дегеніміз не екендігіне талдау жасасақ, ол белгілі бір жағдайдың туындауы, тіршілік жасау, оқу, 

еңбек ету, өзгерістер, түрлендірулер үшін қажетті обьектілердің жиынтығы. Әрбір нысанның бір-бірімен тікелей 

және жанама байланыстары бар, олар белгілі бір шамамен сипатталатындықтан, жиынтық мөлшерде жеткілікті 

педагогикалық шарттарды құрайды.  

Әр құбылыстың ақырғы нәтижесі әсер етуші жеке себептерге ғана емес, ішкі және сыртқы шарттардың 

нәтижесінің ара қатынасынан туындайды. Ғылыми әдебиет көздерінде «шарт» ұғымына бірнеше анықтамалары 

берілген.  

Шарт - қоршаған ортаның қандай да бір үдерісіне ықпал ететін жағдайлар мен факторларды түсіну деп 

анықталады [1. 230 б.].  

Ғалым В.И.Андреев педагогикалық шарттар мазмұн, әдіс-тәсіл элементтерін жасау және пайдалану, мақсатты 

түрде іріктеудің, мақсатқа жету үшін білім беруді ұйымдастыру түрлерін пайдаланудың нәтижелерін білдіреді деген 

тұжырым жасайды [2. 301б.].  

Ю.К.Бабанскийдің тұжырымдауынша, кез- келген педагогикалық үдеріс белгілі бір шарттарды сақтаған 

жағдайда табысты жүзеге асатыны және шарттардың тәрбие мақсаттары мен педагогикалық іс-әрекетті 

ұйымдастыру үшін ескерілетіндігі мен құрылатындығы айтылған. [3. 170 б.].  

«Педагогикалық шарттар» ұғымының өзіне тән белгісі ол оқыту және тәрбие үдерісін құраушылардың барлық 

элементтерін (мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, құралдары) қамтиды. 

«Педагогикалық шарттар» мағынасы оқу-тәрбие үдерісінің барлық бағыттарының тиімді қызметін қамтамасыз 

ету үшін қажетті объективті және субъективті факторлардың жиынтығы және олар тарихи қалыптасып, бейнелер 

мен түсініктер түрінде айқындалады [4, 205 б.]. 

Сонымен шарт - бұл белгілі бір объектінің қызмет етуінің негізі болып, объективті және субъективті, қажетті 

және жеткілікті деп те жіктеледі.  

Әдістемесі. Демек, білім беру жағдайында оқушының дүниетанымдық мәдениетін дамытуды ұйымдастыру 

үдерісіндегі педагогикалық шарттарды оқытушы мен білімалушының өзара түсінісуі, бірлесіп әрекет етуге 

бейімділігі, бірлескен шығармашылық жұмыстарға негізделетін ұлттық ойын түрлерінен жасалған, сонымен бірге 

ынтымақтастық іс-әрекеттерге жетелейтін, коммуникативтілік қабілеттілікті қалыптастыратын жағымды 
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педагогикалық жағдай деп есептеуге болады. Сондай-ақ, педагогикалық шарт оқыту үдерісін тиімді 

ұйымдастыруға бағытталады. Осы уақытқа дейін оқыту үдерісі «оқытушы-оқушы-оқытушы» тұрғысынан 

сипатталса, қазіргі білім пирамидасының өзгеруі «оқушы-оқытушы-оқушы» қатынастарының объектілі-субъектілі, 

субъектілі-объектілі, субъектілі-субъектілі байланыстарына негізделуде. Себебі, жаңартылған білім беру барысында 

білімалушының өздігінен білім алу бағдарламасын дәстүрлі білім алу шеңберінде ғана емес, әлемдік парадигма 

деңгейіне сай құрастыруы қажет, әлемдік стандарт деңгейінде бос уақытын ұйымдастыра алуы тиіс. Бұл жағдайда 

«субъектілік» феноменін маңызды құраушы ретінде шешім қабылдай білу және өзіне жауапкершілік алу, дербестік, 

тәуелсіздік, мақсатқа ұмтылушылық құрайды. Сондықтан білімалушылардың өздігінен білім алу үдерісіне саналы 

сұранысы оқушының интеллектуалды әлеуетін белсендіру болып табылады. Субъектілікті тұлғаның дүниетанымдық 

мәдениетін қалыптастыруға әсер ететін өзін және өзінің даму жағдайын өзгертуге қабілетті адамның жасампаздық, 

белсенділік ұстанымы деп түсінеміз.  

Осыдан педагогикалық шарттар қойылған мақсат пен міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін оқу-тәрбие 

үдерісінің мазмұны мен оны ұйымдастыру түрлерінің объективті және оларды іске асырудың материалдық 

мүмкіндіктерінің жиынтығы, жоспарланған нәтижені қамтамасыз ететін, міндетті түрде сақтауды қажет ететін 

сыртқы талаптар ретінде олардың іс-әрекетте жүзеге асырылуы жоғарыда санамалап берілген педагогикалық 

шарттардың қызметтік жүйесіне тікелей байланысты.  

Ұлттық ойын түрлерін білім беру бағытында қолдану білу, оны білімалушының болмысын дамытуға 

қолданудағы педагогикалық шарттарының қажеттілігіне тоқталсақ.Адамның жас ерекшелігіне қарамай, яғни адамды 

балалық шағынан бастап кәрілікке жеткенше ойын қажеттілігі жетелеп отырады. Ал жас баланың ой-өрісі ойын 

арқылы дамиды. Ұлттық ойын барысында адамгершілік қасиеттері, өмірге деген көзқарасы, ұлттық құндылықтарға 

деген қызығушылығы қалыптасады. Ұлттық ойын арқылы сыныптағы нашар оқитын оқушыларды да сабаққа 

нәтижелі тартуға болады. 

Әрбір ойынның бала үшін білімділік мақсаты ғана емес, тәрбиелік, танымдық мақсаты зор 

Кез-келген сабақтың үлкен тәрбиелік әлеуеті бар, сондықтан да мұғалімге балаға зиян келтірмеу жауапкершілігі 

жүктеледі. Әдістемелік дұрыс құрылған сабақ өзінің әрбір сәтімен тәрбиелейді, материалды өзекті, қажет және 

қызықты етеді. 

Біз орта білім беру жағдайында оқушының дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырудың 

педагогикалық шарттарының үш тобын бөліп көрсетеміз:  

- ақпараттық шарттар бұл оқушының дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру үдерісінің танымдық 

негізін сипаттайды (мазмұндық жағынан оқушыға ақпарат беруді қамтамасыздандыратын, дүниетанымдық 

мәдениетін қалыптастыру мәселесін шешуге мүмкіндік беретін білім мазмұнын айқындайды);  

- технологиялық шарттар оқушының дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру үдерісінің әдістемелік негізін 

қамтиды (дүниетанымдық мәдениетін жобалауды, оқу-тәрбие үдерісінде әртүрлі жұмыс формаларын, әдіс-

тәсілдерін, амал-жолдарын ұйымдастыру арқылы жүзеге аспақ);  

- тұлғалық шарттар оқушының дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру үдерісінің психологиялық-

акмеологиялық негізін айқындайды (субъектілердің әлеуметтік тәжірибесін байыту, оларды кәсіби іс-әрекетке енгізу, 

тұлғаның дүниетанымдық мәдениетінің көріну ортасына эмоционалды-құндылық қарым-қатынасын белсендендіру 

және т.б.тұлғалық сапаларын қалыптастырады).  

Әрбір педагогикалық шарттарға жеке-жеке тоқталсақ, біріншіден, ақпараттық қамтамасыздандыруды 

мазмұндық жағынан ұйымдастыруға көмектеседі. Тұлғалық-бағдарлық, іс-әрекет және таным теорияларына сүйене 

отырып, тұлғаның дүниетанымының бірізділікпен жүйеленуін қамтиды, оқушылардың тұлғалық мүмкіндіктерінің 

диагностикасын енгізетін, тұлғаның дамуына психологиялық – педагогикалық қолдау көрсететін, оқу-тәрбие 

үдерісінің тұлғалық-бағдарлық бағытын күшейтуді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге бұл шарттар педагогикалық 

және білім алушылар ұжымында адамгершілік-психологиялық климатты (ахуалды) сақтау, педагогикалық 

ынтымақтастықты іске асыру, дүниетанымдық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған іс-әрекетте осы үдеріске 

қатысушылардың субъектілік қарым-қатынасын сипаттайды.  

Екіншіден, орта білім беру жағдайында тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен 

тәсілдері; оның мазмұны мен құралдарының эксперименттік-тәжірибелік жұмыста тексерілуі. Бұл шарттар қазіргі 

ақпараттық қоғам жағдайында кешенді педагогикалық міндеттерді шешудің қажеттілігін дәлеледейтін ақпараттық-

коммуникативтік технологияны қолданып жүзеге асыруды; әрбір адамның тұлғалық ерекшелігін, деңгейін ескеруді; 

мақсатқа бағытталған рефлексияны жүзеге асыруды; магистранттардың әрекетін танып білуге оқытушының 

дайындығын қалыптастыруды және жалпы бұл үдерісті әдістемелік тұрғыдан қамтамасыздандырады.  

Үшіншіден, іс-әрекетті ұйымдастыру кезінде оқушылар мен оқытушылар арасында ортақ іс пен мүддеге деген 

бірыңғай ынтымақтастық көңіл-күйдің орнауы; оқушылар қиындыққа кездескен кезде оқытушылардың көмекке 

келуі; оқушылардың іс-әрекетін бақылап – марапаттау; атқарылған істі қорытындылау, оқушының қол жеткен 

табыстарына көпшілік болып қуана білу; сыныпта оңтайлы педагогикалық көңіл-күйдің (атмосфераның) орнауы; 

жеке тұлғаның қоғамның талаптарына сай әлеуметтенуі; сынып алдында тұрған ортақ мақсатты дұрыс белгілеу, 

соған сәйкес атқарылатын іс-шараларды дұрыс жоспарлау; жоспарланған міндеттердің әркімнің іскерлік қабілетіне 

қарай дұрыс бөлініп берілуі. Олар диагностика, тиімді ұйымдастырушылық құрылымын, механизмін меңгеруді; 

білім алушы тұлғасының өзін-өзі басқаруын, өзін-өзі бақылауын ұйымдастыруды; педагогикалық талдауды және 

ақпараттық-коммуникативтік технология құралдарымен тұлғаның дүниетанымының қалыптасуының алдын алудың 
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белсенді тәжірибелік-бағдарлық формалары мен әдістерін пайдалануды; оқу-тәрбие үдерісінің технологияландыру 

жақтарын қамтамасыздандырады.  

Сонымен бірге жоғарыда бөліп көрсетілген шарттар тобынан басқа дүниетанымдық мәдениетті 

қалыптастырудағы ерекше маңызға ие педагогикалық шарттарды атап көрсетуге болады: тұлғаның дамыту 

өлшемдері мен оқытудың мазмұнын жобалау; оқушылардың мақсатты түрде дүниені қабылдауы, жүйелі түрде 

сезінуі, дүниені түсіну икемділігінің қажеттілігі; әлеуметтік-мәдени іс-әрекеттегі тұлғаның жекелік әлеуеті; оқу және 

кәсіби іс-әрекетте көріну деңгейлері; дүниетанымдық мәдениеттің қалыптасуын бағалау және бақылау деңгейлері. 

Осының барлығы дүниетанымдық мәдениетін дамытудың білім беру ортасын құруды қажет етеді.  

Нәтижелер. Осы орайда Б.А.Тұрғынбаеваның біліктілікті арттыру жүйесіндегі дамытушылық орта - 

әлеуметтік-мәдени кеңістіктің бір бөлігі, субъектілердің шығармашылық жағдайындағы өзара әрекеттесетін аймағы 

[5. 56 б.] деген тұжырымын басшылыққа ала отырып, оқушының дүниетанымдық мәдениетін орта білім беру 

жағдайында маңызды шарт ретінде қалыптастырушы ортаға ерекше назар аудардық.  

Ортаның негізгі аспектілері: кәсіби және тұлғалық әрекеттесу; кәсіби және тұлғалық өсу; кәсіби ізденісті 

ынталандыру; кәсіби шебер тұлғалардың қарым-қатынасқа түсу барысында өзара ынтымақтасуы.  

Орта жасаудың негізгі қағидалары: оқу топтарының ұйымшылдығы; тұлғааралық қарым-қатынастың 

синтониялық моделін қалыптастыру траекториясын анықтап, білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне және 

сұраныстарына негізделуі; білім алу үшін топтарда жағымды психологиялық ахуалдың болуы; ашық пікір алмасулар 

мен білім алудағы еріктілік пен еркіндік. 

Ортаның параметрлері: білім алушының өзімен, өзге этнос өкілдерімен әрекеттесу кеңістігі; қатысушылар, 

олардың мәдени-құндылық бағдарлары, қызығушылықтары мен мүмкіндіктері, этникалық ерекшеліктері. 

Ортаның позициялары: өзгелерге үлгі көрсету; басқалармен біртұтастықта болуға ұмтылу; жағдайды ортаның 

ортақ көзқарасына сай бағалау және бақылау; өзгенің тұлғалық ерекшеліктерін бағалай білу. 

Демек орта білім беру жағдайында тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырушы орта дегеніміз 

– тұлғаның әлеуметтік, мәдени, танымдық аумақтарын қалыптастыруға бағытталған, мақсатты шығармашылық 

аймақ болып табылады. 

Сонымен бірге бұл педагогикалық шарттардың іс-әрекетте жүзеге асырылуы дүниетанымның өзіндік атқаратын 

қызметіне тікелей байланысты.  

Жалпы ғалымдар тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін эмоционалдық және ерік-жігер компоненттерінің 

диалектикалық бірлігі ретінде қарастыра отырып, оны интелектуалдық (білім жүйесін меңгеру), жеке көзқарас 

(қарым-қатынас, себеп-салдар, бағыт-бағдар) пен тәжірибе (білімді жүзеге асыру) сияқты тұлға құрылымының 

негізгі бөліктерінен тұрады деп есептейді.  

Ендігі кезекте сызба нұсқадағы тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырудағы әрекет ету жүйелеріне 

мазмұндық сипаттама беріледі.  

І Оқу үдерісі, пәндік жүйе. Сабақ ұғымы оқыту жұмысын ұйымдастырудың мақсатын, мазмұнын, оқытудың 

әдістері мен жабдықтарын сипаттайды. Негізгі сипаттамалардың ішінде сабақтың мақсаты негізгі рөл атқарады. 

Тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін орта білім беру жағдайында қалыптастыру – оқытудың білім беру мақсатынан 

туындайды.  

И.С.Якиманскаяның айтуынша, білім беру үдерісі білім алушы мен оқытушының оқу диалогы негізінде жүреді. 

Оқу диалогы бағдарламалық әрекетті бірге құруға бағытталған және ол мына қағидаларға сүйенеді [6. 89 б.]: 

- білім беру – бұл тұлғаның түрлі қабілеттерінің дамуы мен тұрақтануы жүретін адамның белсенді, жан-жақты, 

қоғамдық құндылыққа ие іс-әрекеті; 

- білім беру – бұл екі құрамдас бөліктердің бірлігі: оқыту және оқу; бұндағы оқу – адамның жеке 

қажеттіліктеріне, өмірлік мақсаттарына, ұмтылыстарына, қызығушылықтарына сәйкес тұлғалық дамуы нәтиже 

ретінде танылатын үдеріс; 

- білімділік көрсеткіштері – дербестік, белсенділік, шығармашылық, ойдың өзгергіштігі.  

Сабақ жағдайында білім берудің негізгі міндеті – оқытушының басшылығымен білім алушыларға берілетін 

мағлұматтарды саналы түрде меңгерту, алған білімді іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыру, іскерлікке үйрету, 

адамға қажетті қасиеттер қалыптастыру [6. 191-192 б.]. 

Тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін орта білім беру жағдайында дамытуды ұйымдастырудың сабақ-пәндік 

жүйесінде өткізілуіне қарай: дәстүрлі тәжірибелік сабақтар, мазмұнына қарай: жаңа білімді беру сабағы, қайталау 

сабағы, бекіту сабағы, аралас сабақ және т.б. бөлінсе; коммуникативтік формасына қарай: тұлғаға бағдарланған 

сабақ, ұжымдық технологияға бағытталған сабақ, диалог пен топқа негізделген сабақ және т.б. бөлуді жөн санадық.  

Орта білім беруді ұйымдастырудың әр алуан формалары бар екені белгілі: дәстүрлі, тәжірибелік оқулар және 

оның түрлері –зертханалық жұмыстар, практикум, өзіндік жұмыс, оқушының оқу-зерттеу жұмыстары т.б. Оқытуда 

оқушының белгілі бір дидактикалық міндеттерді шешуі үшін танымдық қызметтік басқару тәсілдері ретінде 

айқындалады. Өзіндік жұмыс, оқытуды ұйымдастыру түрлері ретінде анықталады, себебі, олар оқытудың мазмұны 

мен әдістерін жүзеге асыру шеңберіндегі оқушылар мен оқытушылардың өзара іс-әрекетін іске асыратын әдіс болып 

есептелінеді. Орта мектептерде білім беруді ұйымдастыру сыныптық және сыныптан тыс әдістермен іске 

асырылады, әрқайсысында оқушымен оқу жұмысын ұйымдастырудың жаппай, топтық және жеке түрлері іске асады. 

Оқу пәнін ұйымдастырудың дәстүрлік түрін топтастыруға болады. 
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«Білім жүйесіндегі басым міндеттердің бірі тұлғаның шығармашылық және рухани қабілеттерін дамыту, 

салауатты өмір салты құндылықтарының берік негіздерін қалыптастыру, сондай-ақ, жеке даралықты жетілдіруге 

жағдайлар жасау жолымен сана-сезімді байыту болып табылады» [7. 256 б.]  

Біздің жағдайымызда, сабаққа қатысушылар әлі ой-өрісі құбылмалы, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі 

көрсетудің, мінез-құлық мәдениеті мен дағдыларын дамытуды қажет ететін орта мектеп буыны. Олай болса, 

оқушының дүниетанымдық мәдениетін орта білім беру жағдайында дамытуды ұйымдастыру үдерісіне аса көңіл 

бөлу қажет. Орта мектеп алдында тұрған міндет – оқушыларға білім бере отырып, ойлау қабілетін дамыту, 

қызығушылығын арттыру, оқуға ынтасын ояту, ұлттық құндылықтарға деген сүйіспеншілігін дамыту. Орта мектеп 

жағдайында ұлттық ойындарды қолдану арқылы оқушы өз іс-әректетінде қолдануға машықтанады, оқуға деген 

ынтасы оянады. Қ.Жарықбаевтың еңбектерінде баланың логикалық ойлауын дамыту, ұғымдар туралы түсініктерін 

дамыту-науқандық жұмыс емес. Ол әрбір сабақ барысында, мектептегі барлық тәлім-тәрбие үдерісі барысында 

ұдайы жүргізілетін жұмыс. Ол қандай пән болмасын, ойлаудың формаларын жіктеп, талдап, салыстыра отырып, 

көңіл бөлген жөн. Әдетте, сабақтық оқыту жүйесінің бірнеше типтері бар екені белгілі. Дегенмен, сабақтың түрлерін 

талдай отырып, диалог пен топқа негізделген сабаққа баса назар аудардық. Себебі, көзқарастары қалыптасқан, 

білімді азаматтардың дүниетанымдық мәдениетін орта білім беру жағдайында дамытудың бірден бір жолы ұлттық 

ойындарды пайдалана отырып білім беру деп тұжырымдадық.  

Тәуелсіздік алған жылдардан кейін еліміздің алдындағы өзекті мәселелердің бірі – жаңа заман талабына жауап 

бере алатын мемлекеттің ұлттық идеясын жасау мәселесімен қатар, қазіргі модернизациялану жағдайында қоғам 

өміріндегі ұлттық идеяның алатын орнын анықтап, рухани жетілу, адамгершілікті дамыту, идеологиялық біріктіру 

қызметтерін кеңейту мүмкіндіктерін іздестіру қажеттілігі туды. Осы бағытта ұлттық ойындар арқылы оқушының 

білім кеңістігін дамытып қана қоймай, ұлттық құндылықтарға деген сүйіспеншілігін дамытудың әдістемелік 

бағдарын жүйелеп алғанымыз дұрыс.  

Қорытынды. Ұлттық ойындарды сабақ беру үдерісінде ұйымдастыруды талдай келе, оның бірнеше 

ерекшеліктерін атауға болады: Бірінші, сабаққа барлық қатысушылар бір деңгейде қаратылады. Осы мақсатта 

сабаққа қатысушыларды талқылау үдерісіне қатысуға мүмкіндік беретін технологияны қолдану. Екінші, білім 

алушылардың психологиялық даярлығына қамқор болуды қамту. Сабаққа қатысушылардың барлығы бірдей 

жұмыстың қандай да бір түріне тікелей қатысуға психологиялық дайын болмауы мүмкін. Осыған орай, сергіту, 

қатысушыларды жұмысқа белсенді қатысуымен мақтау, білім алушының өзін дамытуға мүмкіндік беру. Үшінші, 

қатысушылардың саны мен білім беру сапасы тікелей бірлікте болады. Төртінші, жұмысқа арналған орынды 

даярлауға көңіл бөлу қажет. Бесінші, сабақтың жүру барысы мен тәртібіне аса мән беру ерекшелігінде. Қорыта 

айтқанда, ұлттық ойындарды пайдалана отырып, білім беру бір мезгілде бірнеше міндетті шешуге мүмкіндік 

жасайды. Ең бастысы - ол коммуникативтік білік пен дағдыны дамытады, білім алушы тұлғалар арасында 

эмоционалдық байланыс орнатуға көмектеседі, тәрбиелік міндетті қамтамасыз етеді.  
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қоғамның дамуына сәйкес жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау және жеке 

тұлғаға, студентке қойылатын талаптар туралы айтылады. Әлеуметтік сұраныс бойынша жоғары оқу орындарында 

болашақ маман даярлау деңгейіне талаптардың күшейтілуімен байланысты болашақ маманның өзіне де жеке тұлға 

ретінде қойылатын талаптардың өте жоғары екені белгілі. Сонымен қатар жоғары оқу орындары студенттерінің 

мотивациялық кәсіптік даярлығын қалыптастыруды тұрақты бағдар мен мотивтер жүйесі тұрғысынан қарастырған. 

Кәсіптік даярлық барысында тұлғаның дамуы жүзеге асады. Кәсіптік тұлғаның қалыптасуы оның мамандықты 

таңдаған сәтінен бастап, бүкіл ғұмыр бойына жалғасады. Көптеген байқаулар көрсеткендей, жоғары оқу 

орындарында ағылшын тілін оқытуда студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастыру мотивтер, қажеттіліктер мен 

қызығушылықтарсыз тиімді болмайды. Сол себепті мотивтер, қажеттіліктер мен қызығушылықтар мотивацияның 

құрылымдық компоненттері ретінде қарастырылады. 

Түйін сөздер: тұлға, кәсіби даярлық, болашақ мамандық, студент, шетел тілі, мотив, дағдылар, оқыту үдерісі, 
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FORMATION  OF  STUDENTS’  PROFESSIONAL  QUALITIES  IN  TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE 

 

Abstract 

This article deals with the training of future specialists in higher education institutions in accordance with the 

development of society and the requirements for the individual, the student. As it is known, due to the increased requirements 

for the level of training of future specialists in higher education institutions, the social demand for future specialists is quite 

high, both for themselves and for the individual. In addition, the formation of motivation for professional training of students 

in higher educational institutions was considered from the point of view of a stable orientation and motivation system. In the 

process of professional training, personal development is carried out. The formation of a professional personality begins from 

the moment of choosing a profession and continues throughout life. Many competitions have shown that the formation of 

professional training of students in teaching English in higher education institutions is not profitable without motives, needs 

and interests. Therefore, motives, needs and interests are considered as structural components of motivation. 

Keywords: personality, professional training, future profession, student, foreign language, motive, skills, learning 

process, formation 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о подготовке будущих специалистов в высших учебных заведениях в соответствии с 

развитием общества и требованиях к личности, студенту. Как известно, в связи с усилением требований к уровню 

подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях по социальному спросу у будущего специалиста 

достаточно высокие требования, предъявляемые как к себе, так и к личности. Кроме того, формирование мотивации 

профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений рассматривалось с точки зрения устойчивой 

ориентации и системы мотивов. В процессе профессиональной подготовки осуществляется развитие личности. 

Формирование профессиональной личности начинается с момента выбора профессии и продолжается всю жизнь. 

Многие конкурсы показали, что формирование профессиональной подготовки студентов в преподавании 
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английского языка в высших учебных заведениях не выгодно без мотивов, потребностей и интересов. Поэтому 

мотивы, потребности и интересы рассматриваются как структурные компоненты мотивации. 

Ключевые слова: личность, профессиональная подготовка, будущая профессия, студент, иностранный язык, 

мотив, навыки, процесс обучения, формирование 

 

Кіріспе. Мемлекеттің халықаралық қатынастарының кеңеюі мен сапалы өзгеруі, қоғамдық өмірдің барлық 

салаларының ғаламдануы студенттердің жоғары кәсіптік даярлығымен қоса, адамның күнделікті және 

интеллектуалды өмірінде шетел тілінің шынайы қажеттілігін туғызып отыр.  

Жоғары оқу орындарында белгілі бір уақыт аралығында шетел тілін жалпы білім беру пәні ретінде оқытуда, 

студенттің жеке тұлға ретінде дамуы мен белгілі деңгейде білім, дағдыларды игеруімен қатар, тілдің шынайы 

мүмкіндіктерін пайдалана отырып, студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастыру үдерісі кешенді жүзеге 

асырылады.  

Даярлық дегеніміз, «Қысқаша психологиялық сөздікке» сүйенсек, тұлғаның белсенді-әрекетті қалыбы, белгілі 

іс-әрекетке бағдар, міндетті орындау үшін өз күшін ұйымдастыруы. Белгілі бір әрекетке даярлық үшін білім, 

дағдылар, қайраттылық, рухтың болуы. 

Даярлық ұғымын көпсатылы ұғым ретінде функционалды (студенттің психологиялық даярлығы, өзінің әрекетті 

жүзеге асыруға қабілеттілігін сезінуі, ұмтылуы), тұлғалық (даярлық туа біткен қасиет емес, кәсіптік даярлықтың 

мақсаты және нәтижесі) және функционалды-тұлғалық (даярлық интегративті білім, яғни әрекетті жүзеге асыру үшін 

қажетті қалыптасқан білім, дағдылар жиынтығы) тұрғыдан қарастырады.  

Адамның кез-келген әрекетке даярлығы – бұл « ... қажетті сыртқы жағдайлардың қатысуымен және қажет 

болғанда өзінің де қойылған міндетті шешу үшін ұмтылуымен белгілі әрекетті сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін адамның ерекше күйі» [1,34]. 

О.Б. Дмитриева болашақ мамандардың кәсіптік әрекетіне психологиялық даярлығын қалыптастыру мәселесін 

зерттеген. О.Б. Дмитриева студенттің кәсіптік даярлығы ұғымына келесі анықтаманы берген, «... кәсіптік даярлық 

тұлғаның жеке қасиеті мен болашақ қызметінің негізгі алғышарты. Студенттің кәсіптік даярлығы өз міндеттерін 

табысты орындауға, меңгерген білім, дағдыларын дұрыс пайдалана білуге және кез-келген кездейсоқ жағдайларда 

өзіне-өзі есеп бере алуы мен бағалай білуіне ықпал етеді» [2,76]. Автор жеке тұлғаның мүмкіндіктерін пайдалану 

арқылы шығармашыл, өз мүмкіндіктерін адекватты бағалай және барынша жүзеге асыра алатын жоғары білікті 

мамандарды оқыту мен тәрбиелеуді қатар ала отырып, даярлауды ұсынған.  

Әлеуметтік сұраныс бойынша жоғары оқу орындарында болашақ маман даярлау деңгейіне талаптардың 

күшейтілуімен қатар, болашақ маманның өзіне де жеке тұлға ретінде талаптар өте жоғары. Жоғары оқу орындары 

студенттерінің мотивациялық кәсіптік даярлығын қалыптастыруды тұрақты бағдар мен мотивтер жүйесі тұрғысынан 

қарастырған. Студенттің белсенді мотивациялық кәсіптік даярлығын қалыптастыруға бағытталған психологиялық 

күйі мен мүмкіндіктерін қарастырған. Автор студенттің кәсіптік даярлығын жеке тұлғаның сипаттамасы, қасиеті 

ретінде қарастырады. « ... кәсіптік даярлық ұғымы, жеке тұлғаның еңбек нарығында бейімделу, өзін-өзі жетілдіру, 

өзін-өзі бағалау қасиеттерін қалыптастыруы. Кәсіптік даярлық барысында тұлғаның дамуы жүзеге асады. Кәсіптік 

тұлғаның қалыптасуы оның мамандықты таңдаған сәтінен бастап, бүкіл ғұмыры бойы жалғасады» [2,82]. 

Студенттің кәсіптік даярлығы «өз мамандығы аясында міндеттерді шеше алатын, алған білім, дағдыларын одан 

әрі жетілдіруге қабілетті тұлға».  

Студенттің кәсіптік даярлығы ұғымын төмендегідей анықтаған: « ... жаңаша талаптарға жауап бере алатын, 

өзін-өзі бағалауға қабілетті, үнемі өзгеріп отыратын жағдайларға даяр, болашақ кәсібіне рефлексивті бағыты бар 

тұлға» [3,68]. 

Болашақ маманның кәсіптік даярлығын қалыптастырудың бірнеше шарттарын айқындаған: кәсіптік 

міндеттерді тиімді шешудің негізі, шығармашылдық және қатысымдық құзіретті қалыптастыру; болашақ 

мамандығын қадірлеу және кәсіптік мүмкіндіктері мен даму перспективасын бағалау; жоғары оқу орындарының 

оқыту жүйесінде белсенді әдістерді қолдану. Автордың айтуынша, оқыту үдерісінде аталған мүмкіндіктерді туғызу 

студенттердің кәсіптік даярлығының деңгейін көтеруге ықпал етеді. 

Әдістеме. Студенттің кәсіптік даярлығы – мотивациялық, бағыттаушылық, операциялық-әрекеттілік, 

бағалаушылық компоненттерінің интеграциясы деп түсінеді. Мұнда студенттің кәсіптік даярлығының компоненттері 

кәсіптік міндеттерді ойдағыдай шешу қажеттілігі, міндеттерді шешу үдерісіне қызығушылығы, ұмтылуы, кәсіптік 

міндеттерді түсінуі, шешу жолдарын білуі, маңыздылығын бағалай білуі, кәсіптік қызметіне сәйкес қабілеттіліктері, 

өзін-өзі бағалай алуы т.б. қарастырылған.  

 «Жалпы дидактикаға кіріспе» атты оқулықта кәсіптік даярлық мақсаттары:  

- кәсіпке байланысты жалпы кәсіптік білімді меңгеру;  

- шығармашылық жұмысқа дайындық, белгілі мамандыққа байланысты әрекеттің әдіс, тәсілдерін, түрлерін 

практикалық меңгеру;  

- кәсіптік даярлық үшін маңызды арнайы қабілеттерді дамыту;  

-жоғары кәсіптік деңгейге қол жеткізу мақсатында мамандыққа байланысты қажеттіліктері, мотив пен 

қызығушылықтарын дамыту;  

- өз білімін көтеру арқылы кәсіптік шеберлікті дамыту дағдыларын сіңіру делінген.  
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Даму барысында қажеттілік қызығушылықтың ерекшеліктеріне ие болады, ал қызығушылық кәсіптік білімді 

меңгеруде берік қажеттілікке айналады. Қажеттілік қанағаттандырылады, ал қызығушылық одан әрі кеңейеді. 

Қажеттілік, мотив, қатынас – «қызығушылық» ұғымын құрушы компоненттер. Ол қызығушылықтың маңызды бөлігі 

ретінде эмоционалды-танымдық бағытты атайды және қызығушылықтың белгілері ретінде жағымды қатынас, 

эмоционалды-танымдық бағыт, ішкі мотивация; қызығушылықтың өлшемдері ретінде пәнге зейін, сұрақтардың 

туындауы, белсенділік, әрекетке ұмтылу дейді.  

Қызығушылық пен қажеттілік арасындағы айырмашылықты көрсеткен: « ... қызығушылық зейін, ой, пікірде 

көрініс тапса, қажеттілік әуестік, ықылас, ерік, қалауда көрініс табады». Ол оқытуда қызығушылықтың рөлі екі түрде 

көрінеді дейді. Қызығушылық оқытудың нәтижесі де, алғышарты да бола алады: «... бір жағынан қызығушылық 

оқытушы қолданатын құрал болады және екінші жағынан қызығушылықты қалыптастыру педагогикалық жұмыстың 

мақсаты болады; толық қызығушылықты қалыптастыру – оқытудың маңызды міндеті» [4,96].  

Сондықтан, шетел тілі арқылы кәсіптік даярлықты қалыптастыруда студенттің қажетті, қызықты ақпаратты 

қабылдауға танымдық қажеттілігі пайда болады. Егер кәсіптік мәндегі ақпарат студент үшін жаңа болса, оны 

нақтылау, анықтау қажеттілігі пайда болады, егер ақпарат студентке таныс болса, оны толықтыру, түсіндіру ынтасы 

пайда болады. Студенттің саналы қажеттілігі қызығушылыққа ұласады. Студент мақсатқа ұмтылуы арқылы 

танымдық қажеттілігі пайда болады. Сондықтан шетел тілі арқылы студенттің кәсіптік даярлығын қалыптастыруда 

студенттің танымдық әрекетінің мотиві ретінде жоғары білікті маман болуға ұмтылу, жоғары төлемді жұмыс табу, 

түрлі кәсіптік бағыттағы бағдарламаларға қатысып шетелде білімін ұштау, өзін-өзі жетілдіру, бағалау т.б. шығады.  

Нәтижелер. Түсіндірме сөздікке сүйенсек «Мотивация – өмірге қажетті мақсаттарды туғызатын, қажеттілікті 

қанағаттандыруға бағыттайтын қылықтардың барлық факторлары, механизмдері және үдерістердің жинағы». Шетел 

тілін оқыту арқылы студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастыруда өте маңызды, оның нәтижелілігін 

қамтамасыз ететін «жүргізу тетігі», жалпы оқуда және шетел тілін оқытуда жетістікке жетудің талассыз факторы 

мотивация болып табылады. Мотивация – белгілі мақсаттарға (жеке, білімдік, кәсіптік т.б.) қол жеткізу үшін өзіңді 

және өзгелерді әрекетке ояту. 

Жоғарыдағы аталған қажеттіліктер, қызығушылықтарды, танымдық қажеттілікті қамтитын мотивтер жүйесі 

оқу әрекетіне белсенді, мақсатты мазмұн бере отырып, оның қозғаушы күші болады. Аталған мотивтер жүйесі 

студенттердің жас ерекшеліктерімен, ойлау, интеллектуалдық даму т.б., педагогикалық үдерісті ұйымдастыру 

факторларымен анықталатын оқу мотивациясын құрайды. «Мотивация – ішкі серпіліс, импульс, сезім немесе 

тұлғаны ерекше әрекетке итермелеуші күшті талпыныс».  

Мотивация тіл үйренушінің субъективті әлемі, ішкі қызығушылығы мен қажеттіліктері. Г.В. Рогова шетел тілін 

үйрену барысында мотивацияның ішкі және сыртқы түрлерін атайды: сыртқы мотивация – тіл үйренушінің шетел 

тілін өзін-өзі тану мақсатында үйренуі; ішкі мотивация түрлері: 

- тіл үйренушінің қатысымдық қажеттілігінен туындайтын мотивация: шетел тілінде сөйлеу, тілді кәсіптік 

мақсатта үйрену, ой-өрісін кеңейту, шетел тілінде хат жазу;  

- лингвотанымдық мотивация: шетел тілінде қатысымдық құзірет деңгейіне жету үшін тіл үйренушінің тілдік 

материалға (лексика, грамматика, ойындар, тілдік мазмұны т.б.) көзқарасы;  

- тіл үйренушінің жұмыс түрлеріне көзқарасы, жұмыс істеу әдістемесі, өздік жұмыспен айналысу әдісі [4, 21].  

Жоғары оқу орындарының студенттеріне тән мотивтің екі түрін: жетістік мотиві және танымдық мотивті 

атайды. Оқу-танымдық мотив студент пен оқытушының өзара дұрыс қарым-қатынасының нәтижесінде дамиды; 

жетістік мотивтері танымдық және кәсіптік мотивацияға бағынады.  

 Жоғары оқу орындарында шетел тілін жалпы білім беру пәні ретінде оқытуда кәсіптік даярлықты 

қалыптастыру шетел тілінің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы студенттердің мотивациясын тұрақтандыруға, 

дамытуға ықпал етеді және мотивация – студенттің кәсіптік бағытта болашақ мамандығына саналы түрде 

ұмтылуымен байланысты маңызды әрекет түрі. 

Шетел тілін тиімді меңгеру мотивациясының жеті түрлі сипаттама ұсынады: 

- түсінуге ықылас және болжалдың дәлдігі; 

- қарым-қатынасқа ерекше мотивация; 

- тілдік формаға зейін; 

- қарым-қатынас партнерларын іздеу; 

- сөйлеуде өзін-өзі бақылау; 

- мағынаға зейін. 

Талқылау. Студенттердің тілді саналы меңгеруі және шетел тіліне мотивациясын тудыру үшін ғалымдар тілді 

оқытудың үш деңгейін анықтаған: ситуациялық деңгей, студенттің тілдік деңгейі және студенттің (танымдық) 

деңгейі. Студенттің тілдік деңгейі оның бастапқы білім деңгейі мен пәнге көзқарасы арқылы анықталады. 

Студенттің (танымдық) деңгейі оның танымдық үдерісте көрінетін жеке қасиеттері арқылы, өзінің күшіне, қабілетіне 

сенімділігі арқылы байқалады. Ситуациялық деңгей мотивациялық аспектілерді қамтиды: қызығушылық, 

қажеттіліктеріне сәйкестік, сәттілікті күту, нәтижелерге қанағаттану т.б. З.Дорнейдің айтуынша аталған үш 

деңгейдің әсері бір-біріне тәуелді емес, өйткені әр деңгейдің мотивтері белсенді.  

Үш деңгей шетел тілін оқытудың негізгі компоненттеріне сәйкес келеді дейді: тілді меңгеруші адам 

(мотивация), меңгерілетін шетел тілі (тілдік білім) және шетел тілін меңгеру жағдайлары (ақыл-ой әрекеттерін) және 

тілді өз бетінше қолдану шеберліктері (өзін-өзі ұйымдастыру) . 
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Тұлғаның кәсіптік даярлығын қалыптастыру үдерісі оның болашақ мамандығын таңдаған сәтінен, яғни 

студенттің жоғары оқу орнына түскен күнінен басталады. Сондықтан, жоғары оқу орындарында ағылшын тілін 

оқытуда студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастыруды ұйымдастыруда студенттердің жас ерекшеліктерін 

ескеру қажет.  

Интегралды жас ерекшеліктері кезеңдерінен өтуде адамның тек психикалық функциялары (ойлау, қабылдау, ес, 

зейін) ғана емес, сондай-ақ олардың арақатынасы мен құрылымы да өзгереді. Әрбір жас кезеңінде бұл 

функциялардың тиімді даму кезеңі болады. «Студенттік шақ білімдер мен кәсіби іскерліктерді мақсатты, жүйелі 

игеруші, табанды оқу еңбегімен айналысатын адамдарды қамтиды. Әлеуметтік топ ретінде кәсіптік 

бағыттылығымен, болашақ мамандыққа тұрақты қатынастың қалыптасқандығымен сипатталады» [5, 47]. 

Студенттік шақты әсіресе, ойлау-сөйлеу функцияларының белсенді дамитын және мамандыққа байланысты 

арнайы қабілеттері қалыптасатын нағыз кезеңі деп есептеген. 17-23 жас аралығындағы жастар ерте кемелді жастағы 

ересектер. Бұл жаста студенттердің ой қабілеттері толық қалыптасқан, ой әрекеті тұрақтана және тиімді бола түседі. 

Студенттік шақта вербалды-логикалық тапсырмаларды орындауда зейіннің аударылу жылдамдығы және естің 

белсенділігі артады.  

Жоғарыда аталған жас аралығында ой әрекеті тұрақты және тиімді, студенттердің күрделі ой операцияларын 

(талдау, синтез, салыстыру, қорыту, нақтылау т.б.) толық меңгергендігі зерттеулер арқылы анықталған. Студенттік 

шақта естің, зейін мен көрудің дамуының тағы бір ерекшелігі оның мамандануы, ол дегеніміз студенттің болашақ 

мамандығына байланысты әрекеттерге қызығушылықтың пайда болуы [5,106]. 

Көптеген байқаулар көрсеткендей, жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытуда студенттердің кәсіптік 

даярлығын қалыптастыру мотивтер, қажеттіліктер мен қызығушылықтарсыз тиімді болмайды. Мотивтер, 

қажеттіліктер мен қызығушылықтар мотивацияның құрылымдық компоненттері ретінде қарастырылады. 

Қоғамдық өмірде қалыптасатын адам іс-әрекеттерінің мотивтері әр-түрлі болады, өйткені олар түрлі 

қажеттіліктер мен қызығушылықтардан туындайды. Ол «...мотив белгілі бір әрекетке саналы ұмтылу және ол 

адамның әрекетті бағалауына, мән беруіне, түсінуіне байланысты қалыптасады; содан барып белгілі мазмұндағы 

шынайы өмір әрекеттеріне қажетті мотив пайда болады»]. Мотивтер – іс-әрекетке ұмтылу қажеттіліктерін 

қанағаттандырумен байланысты. «Мотивті - адамды іс-әрекетке жетелеуші қажеттілік» ретінде қарастырады. Ішкі 

мотив ретінде жаңаны тануға, шығармашылық тұрғыдан дамуға, білімін молайтуға ұмтылуды, сыртқы мотив ретінде 

оның әлеуметтік мәнін атайды. Ішкі мотив көзі – саналы танымдық қажеттілік болып табылады.  

Қорытынды. Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытынды, жоғары оқу орындарында шетел тілін оқыту 

арқылы кәсіптік даярлықты қалыптастыру шетел тілін оқытудың тиімділігін арттыру арқылы; студенттердің шетел 

тілі көмегімен кәсіптік бағытта білімдерін жетілдіру қажеттілігін тудыру арқылы; студенттердің шетел тілінің жеке 

және қоғамдық маңыздылығын түсінуі арқылы; пәнге тұрақты қызығушылық танытуы; шетел тілінің мүмкіндіктерін 

пайдалана алуы арқылы жүзеге асады. Жаңаша мемлекетаралық, әлемдік қатынастардың тез дамуы жастардан 

қатысымдылықты, гуманитарлық сауаттылықты және мәдениаралық байланыстарға қабілеттілікті талап етеді.  

Кәсіптік даярлық ұғымын нақтылау, оқыту мотивациясы және ғылыми әдебиеттерге жалпы шолу жасау, бір 

жағынан, нысанадағы ғылыми жұмыстың тақырыбы бойынша көптеген сұрақтардың алғышарттарын анықтауға 

мүмкіндік берсе, екінші жағынан, жоғары оқу орындарында шетел тілін оқыту арқылы студенттердің кәсіптік 

даярлығын қалыптастырудың компоненттерін анықтауға мүмкіндік берді [5,97]. 

Жоғары оқу орындарында шетел тілін оқытуда студенттердің ынтасы, қажеттілік, мотивтері (кәсіптік, 

танымдық, шығармашылық, практикалық) студенттерге шетел тілін оқытуда кәсіптік даярлықты қалыптастырудың 

мотивациялық компонентін құрайды; Студенттің оқудан: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дағдысының 

қалыптасуы; жазудан: тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі 

хаттар жазу дағдысын жетілдіру; сөйлеуден: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диалогты дамыту 

шеберлігі; тыңдаудан: күнделікті кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау 

шеберліктері мен дағдылары бойынша студенттің білім, тәжірибесі және шетел тілін кәсіптік бағытта меңгеруі 

мазмұнды-операциялық компонентті құрайды; студенттің тілге қажеттілігін, танымдық қызығушылығы мен 

белсенділігін ұйымдастыра білуі, интеллектуалды шеберліктері, ақыл-ой әрекеттері арқылы тапсырманы орындау, 

ойлау шеберліктері студенттерге шетел тілін оқытуда кәсіптік даярлықты қалыптастырудың когнитивтік 

компонентін; студенттің тілді қолдану, өзін-өзі бағалай алу, өзін-өзі бақылау қабілеті рефлексивті компонентті 

құрайды. Жоғары оқу орындарында шетел тілін оқыту арқылы студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастырудың 

компоненттері ұсынылған. Бұл компоненттер тілдік әрекет түрлері: фонетика, лексика, грамматика салаларын 

жүйелендіре отырып жүзеге асырылады. 

Студенттердің мотивациялық компонентті меңгеру деңгейі олардың орындау әрекеттерін мақсатты түрде 

бақылау, байқау арқылы, студенттермен әңгіме, сауалнама жүргізу және студенттің шетел тілін меңгеру 

көрсеткіштерін есепке алу арқылы жүзеге асады. Мазмұнды-операциялық компонентінің қалыптасу деңгейін 

студенттердің шетел тілінен сөйлеу, оқу, тыңдау, жазу дағдыларының тестік тапсырмалар арқылы және кәсіптік 

терминологияны меңгеру деңгейін тексеру арқылы анықталады. Студенттердің шығармашылық, сыни ойлау, 

жазбаша, ауызша тапсырмаларды орындауы: пікір білдіру, презентация жасау, талдау барысында когнитивтік 

компонентінің қалыптасу деңгейі анықталады. Рефлексивті компоненттің қалыптасу деңгейі студенттердің 

жұмыстарын, шығармашылық тапсырмаларды орындау нәтижелерін және студенттердің ауызша, жазбаша 

жауаптарын талдау арқылы жүзеге асады. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада тіл оқытудың жаңа әдістерін, соның ішінде коммуникативтік оқытуды ұсынған ғалымдардың 

еңбектеріне шолу жасау негізінде ағылшын тілін оқытудың тиімді әдістері қарастырылады. Шет тілі сабақтарында 

заманауи әдістерді қолдана отырып оқытудың ерекшеліктері, маңызы мен әдістері қарастырылады. Студенттердің 

шет тілінде еркін сөйлеуі үшін жүйелі оқытудың маңыздылығы атап өтіледі, сонымен қатар сабақ барысында 

қиындықтарды жеңу тақырыбы, мысалы, оқушылардың белсенділігі мен белсенділігі, білімдерін тексеру, уақытты 

басқару, оқушылардың білімі мен шығармашылығын арттыру. Ақпараттық технологиялар мен электронды 

оқулықтарды, интерактивті тақталарды, Дидактикалық ойындарды қолдану, оқытуда этномәдени және 

лингвомәдени білімді қолдану шет тілін оқытудың тиімді тәсілі ретінде көрсетілген. 

Түйін сөздер: шет тілін оқыту, әдіс, тәсіл, оқытудың коммуникативтік әдісі, әдістеме түрлері, дидактикалық 

ойын, ақпараттық технологиялар 
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EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH 

 

Abstract 

This article discusses effective methods of teaching English based on a review of the work of scientists who have 

proposed new methods of teaching the language, including communication training. The features, meaning and methods of 

teaching using modern methods in foreign language lessons are considered. The importance of systematic learning for free 

communication of students in a foreign language is noted, as well as the topic of overcoming difficulties during the lesson 

such as involvement and activity of students, knowledge testing, time management, improving the level of knowledge and 

creativity of students. The use of information technologies and electronic textbooks, interactive whiteboards, didactic games, 

the use of ethno-cultural and linguistic-cultural knowledge in teaching is shown as an effective approach to teaching a foreign 

language. 

Keywords: foreign language teaching, method, approach, communicative method of teaching, types of methods, 

didactic game, information technologies 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются эффективные методы преподавания английского языка на основе обзора 

работ ученых, предложивших новые методы преподавания языка, в том числе коммуникативное обучение. 

Рассмотрены особенности, значение и способы обучения с использованием современных методик на уроках 

иностранного языка. Отмечается важностьсистематического обучения для свободного общения учащихся на 

иностранном языке, а также затрагивается тема преодоления трудностей во время урока таких как вовлеченность и 

активность учащихся, проверка знаний, тайм-менеджмент, повышение уровня знаний и творчества учеников. 

Использование информационных технологий и электронных учебников, интерактивных досок, дидактических игр, 

использование этнокультурных и лингвокультурных знаний в преподавании показано как эффективный подход к 

обучению иностранному языку. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, метод, подход, коммуникативный метод обучения, виды 

методики, дидактическая игра, информационные технологии 

 

Кіріспе. Шет тілін оқыту әсіресе ағылшын тілін оқыту мен меңгертудің тиімді әдістерін жасау, жетілдіру, 

оңтайландыру қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Оқытылуға тиісті 

материалдың көптігі мен оны оқытудың тиімділігі, ең бірінші, оқытылғалы отырған аудиторияның шетел тілін 

меңгеру деңгейіне тікелей байланысты. Бұл, әдетте, шетел тілін оқытудың, соның ішінде еуропа тілдерін оқытудың 

классикалық әдістемесі болып табылады. 

Соңғы уақытта шетел тілін меңгертудің көптеген жолдары мен әдістері, оқу құралдары, оқу орындарында 

арнайы лингвофонды және компьютерлік курстар пайда болды. Лингвистикалық орталықтар әртүрлі интенсивті 

курс түрлерін ұсынуда. Интернет контент те тілді меңгертудің түрлі әдіс-тәсілдерімен толтырылуда. Дегенмен, 

күнделікті тәжірибе көрсетіп отырғандай, талапкерлердің барлығы да шет тілін меңгеруде үлкен жетістікке жете 

алмай жатады. Бұған көптеген факторлар әсер етеді, соның ішінде шет тілін оқытудың дұрыс методикасын таңдау 

басты фактор болып табылады. Ресейлік полиглот Д.Петров «қандай тиімді әдіс болмасын, білім алушылардың 

барлығына бірдей пайдалы бола алмайды, өйткені әр тұлғаға тек белгілі бір әдіс қана лайықты келуі мүмкін[1]дейді. 

Бұдан біз тиімді әдістердің дербес емес, кешенді түрде болатынын аңғарамыз. 

Әдістеме. Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінде оқушыларға ағылшын тілін үйретудің жаңаша әдістемесі 

қолданылып жүр. Шет тілдерін оқытудың педагогика тарихында көптеген концептуалды әдістемелері болған: 

матрикалық әдіс, коммуникативті әдіс, суггестопедия, аудиолингвалды әдіс, аудивизуалды әдіс, Илья Франктың 

оқыту әдісі, жан-жақты дамыту әдісі, грамматика-аудармалық әдіс, тура әдіс, Г.Пальмер әдісі, құрылымдық әдіс, 

диалогтық оқыту әдісі, т.б. 

Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты – оқушылардың ағылшын тілінде қарым – қатынас жасай алу 

негіздерін меңгеруі болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту оқушылардың коммуникативті даму 

біліктілігін арттырады,оқушылардың қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді, бірден көп тілдерде сөйлесуге 

мүмкіндік алады.Ал,әлемдік тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың бәсекеге 

қабілеттілігін шыңдай түседі. Қазіргі ағылшын тілін білу – уақыт талабы. 

Нәтиже.Ағылшын тілі біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін 

тұлғааралық және мәденитаралық қарым- қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. Мемлекеттің 

халықаралық байланыстарының сапалық өзгерістері адамның практикалық және зияткерлік іс-әрекетінде ағылшын 

тілі сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр. 

Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың қызығушылығын ояту – басты мәселе.Шетел тілін меңгеруде көп 

қиыншылықтар кездеседі.Бұл қиыншылықтарды жеңу үшін пәнге деген ынтасын әуестігін арттыру керек. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып,ынталандыру үшін сабақтарды мынадай жолдармен 

өткізуге болады: 

1. Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану; 

2. Сабақты түрлендіріп өткізу; 

3. Сабақта оқушылар өздері жасаған постер,суреттер,схемаларды пайдалану; 

4. Техникалық құралдарды тиімді пайдалану; 

5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды,фильмдерді көрсету; 

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың білім-біліктілік танымдық,коммуникативтік құзіреттілігін 

қалыптастыруда ойын элементтерін қолдданудың маңызы зор.  

Ойындар маңызды әдістемелік тапсырмалардың орындалуына мүмкіндік туғызады: 

 Балалардың сөйлеу арқылы араласуына психологиялық дайындығын жасауға; 

 Олардың тіл материалын көп қайталауына табиғи қажеттілікті қамтамасыз етуге; 
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 Сөйлеудің жалпы алғанда күтпеген жағдайға дайындығы болып табылатын оқушылардың қажетті сөйлеу 
үлгісін таңдап алуға жаттықтыруға; 

Талқылау. 
Ойын әдістемелерін ағылшын тілі сабақтарында жасөспірімдердің танымдық белсенділігіне ынталандыру 

құралдары ретінде пайдалану проблемалары жөніндегі әдебиетті зерделеуге; 
 Ойын әдістемелерін топтастыруға әртүрлі көзқарастарды талдауға; 
 Ойын әдісі арқылы оқыту олардың,пәнге деген қызығуын арттырамыз,өз ойын,пікірін,көзқарасын білдіруге, 

екінші бір адамның жауабын тыңдап,оны толықтыруға,жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады; 
Талқылау.Ағылшын тілін үйрету барысында музыканың ықпалы зор.Ән тілдік қарым-қатынас құралы ретінде 

жаңа сөздер мен сөз тіркестері құпалып оқушының сөздік қорының молаюына ықпал етеді.Ән,өлең тыңдау кезінде 

таныс лексика оқушы есінде тез жатталады.Шет тілінде ән айтып үйрену барысында оқушы дыбыстарды дұрыс атап 
үйренеді,сөйлемге дұрыс екпін қояды.Әнмен жұмыс барысында оқушының көңіл-күйі көтеріліп,тілге деген 
қызығушылығы арта түседі.Сабақ барысындағы әндер мұқият жас ерекшелігі ескеріліп таңдап алынуы тиіс.Сонымен 
қатар электронды оқулықтардың пайдасы өте зор.Сабақта электронды оқулықтарды пайдалану арқылы оқушының 
шығармашылық қабілетін арттыруға,ізденісін ұлғайтуға,танымдық көзқарасын қалыптастыруға,өзіндік жұмыстарды 
тез орындауға машықтанады. 

Шет тілдерін оқыту әдістемесінде «әдіс» ұғымының 4 бірдей қолданысын таратып берсек болады: 
1) Оқытудың белгілі бір мақсаты мен қағидаттарына, мазмұнына негізделген тұтас бір бағыт. Мәселен, оқыту 

әдістемесінде коммуникативтік әдіс,саналы-салғастырмалы, салыстырмалы-салғастырмалы әдіс, аудивизуалды әдіс 
(Р.Губерния) т.б [2, 54]. 

2) Сонымен қатар, оқыту әдістемесінде белгілі бір автордың ұсынған оқыту жүйесі болады. Мәселен, 
Г.Пальмер әдісі, Майкл Уэст әдісі, Д.Петровтің интенсивті әдісі, Игорь Шехтердің әдісі т.б.  

Әдіс дегеніміз – қойған мақсатқа жету үшін оқытушы мен оқушының ортақ қызметі (танысу, жаттығу, 
қолдану).Сондай-ақ тілді оқыту тарихында белгілі бір дәуірде қолданылған бірегей оқыту стратегиясы(«әскери») 
әдіс- Екінші Дүниежүзілік соғыс ұақытында қолданылған әдіс) да болады. 

Шет тілін оқытуда кең қолданылып жүрген тиімді әдістің бірі – Е.И.Пассов ұсынған коммунитивті оқыту әдісі. 
Әдістің ерекшелігі тілді оқыту әдісін барынша шынайы коммуникацияға, тілдік қатынас жасауға бағыттау. Аталмыш 
әдістің негізгі қағидаты сөйлеумен, аузыша тіл қатысумен, диалог жүргізумен, жаттығуларды орындай отырып 

сөйлесім жағдаятын құрумен байланысты. Бұл жайында Е.Пассов: «Если попытаться в общих чертах определить 
коммуникативность, то можно сказать, что она заключается в подобии процесса обучения процессу коммуникации. 
Точнее говоря, коммуникативный метод основан на том, что процесс обучения является моделью процесса 
коммуникации. Как любая модель процесс обучения в каких-то аспектах упрощен по сравнению с реальным 
процессом коммуникации, но по основным параметрам (по крайней мере по принципально важным) он ему 
адекватен, подобен», – дейді. [3, 33].  

Коммуникативтік біліктіліктің негізгі компоненттері: 
- лингвистикалық (лексика, грамматика) біліктілік; 
- дискурсивтік (тілдің коммуникативті қолданылуы) біліктілік; 
- прагматикалық (коммуникативті мақсатқа жету) біліктілік; 
- әлеуметтік-мәдени (өзін-өзі ұстау нормаларын игеру) біліктілік; 
Мұндағы лингвистикалық біліктілік бұл оқушылардың тілдік білімдері, дискурсивтік біліктілік – түрлі 

мәселелік жағдайларда іс-әрекет ету тәсілдері, прагматикалық біліктілік – тілді продуктивті іс-әрекет жағдаяттарда 
(немесе шынайы жағдаяттарға жақындатылған) қолдануды білдіреді.  

Шет тілін оқытудың коммуникативті әдісі тілді тек оқытып қана қоймайды, сол тілдің мәдени кеңістігімен де 
таныстырады. Заманауи әдістемеде бұл тезис тілді үйренушінің мәдениетаралық құзіреттілігін қалыптастыруға 
негізделген лингвомәдени бағыттың іргесін қалауға мүмкіндік берді [4,7].  

Шет тілін оқыту әдістемесінде лигвомәдениеттанымдық, этнолингвистикалық парадигма негізінде білім беру 

тәжірибесі қолданылып келеді. Тілді оқыту арқылы әлемнің тілдік бейнесін түсіну, әр халыққа тән ұлттық тәрбие 
мен ұлттық сана-сезімді бағамдаудың тілді үйрену мен меңгеруде маңыздылығы әдістемеде дәлелденген. Тіл ұлт 
мәдениетінің индакаторы болғандықтан, тілді меңгеру барысында ұлттық мәдени үлгілерді де, ұлттың әлемді тану 
моделін де түсіндіру үйренушінің тілді терең меңгеруіне мүмкіндік береді.  

Тілді меңгертудің лингвомәдениеттанымдық бағыты тілдік қоғамның негізгі ұғымдары мен түсініктерінен 
хабар беруге, білім алушының когнитивтік жүйесін кеңейтуге үлкен үлес қосады. Шет тілін лингвомәдени 

концептілер төңірегінде меңгерту дидактикалық мәліметтерді игертудің тиімді әдісі бола алады [5].  
Қазақстандық білім жүйесі шет тілін оқытудың заманауи әдістеріне – лингвомәдениеттанымдық, 

психолингвистикалық, лингводидактикалық, мәдениетаралық қатынас жүзінде оқыту біртұтас жүйе ретінде 
қарастырылмаған. Шет тілін үйретудің тиімді тәсілдері ретінде барыншы практикалық-педагогикалық тәжірибе 
әдістеріне сүйенеді. 

Ж.Төлеухан ағылшын тілін оқытудағы кейбір мәселелерді айта келіп, оларды шешуге бағытталған тиімді 

әдістерді ұсынады .  
- инновациялық технологияларды қолдау: оның ішінде IPod қолдану, сол арқылы видео, фильм, телебағдарлама 

және бейнебаян көріп, оған талқылау жасау, өз пікірлерін айту, басты кейіпкерге хат жазу, мазмұнын айту, фильм 
кейіпкерлерінің сөздерін не фразаларын қолдану сияқты жаттығу түрлері сабақты сапалы өткізуге көмектеседі; 
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- шет тілін үйренуде сөз жаттау, сөздік қорды дамыту ең басты қадам, сөзсіз біз шет тілінде бірден сөйлей 

алмаймыз. Бастауыш сынып оқушыларысабақ барысында алынған жаңа сөздерді келесі сабаққа жаттап келгенімен 

бірнеше сабақтан соң ұмытып қалады. Мұндай жағдайларды болдырмас үшін жеке сөз ғана емес сонымен қатар 

фразалар мен идиомаларды да көп жаттаған дұрыс[6,7]. 

Сонымен қатар автор көруге берілген медиаөнімдер студент пен оқушыларға ұнайтын, олардың сүйіп 

тыңдайтын музыкасы, фильмі, мультфильмдері болғаны дұрыс дейді. Ал сөздік қорды ұлғайту барысында жаңа 

сөздерді көп мөлшерде берудің қажеті жоқ, оның орнынан әр сабақта 6-7 сөзден аспауы керек дегенді айтады. Одан 

бөлек, автор оқытушы мен студент сабақта кезектесіп жұмыс жасауы керектігін, студенттерді бірнеше топқа бөліп 

және топты (топтағы студенттер саны 8-10-нан аспауы тиіс) деңгейіне қарай, яғни деңгейі төмен не жоғарыларды 

араластырып жұмыс істеу оларға қарым-қатынасты дамытуға жақсы жағдай туғызатындығын айтады.  

Қазіргі тиімділігі жоғары оқыту технологияларының жалпыға танылған түрлері: модульдік оқыту, проблемалық 

оқыту, жобалай оқыту технологиясы, жеделдетіп оқыту, сатылай кешенді талдау, ойындық технологиясы, 

коммуникативтік технология, т.б [7.14]. 

Коммуникативті үлгідегі сабақтар: КВН-сабақ, конференция-сабақ, Вернисаж-сабақ, жарыс сабақтары, 

панорама сабақ, «дөңгелек үстел» сабағы, аукцион сабақ, сынақ сабақ, лекция сабақ, семинар сабақ, экскурсия 

сабақ, көрме сабақ, «сот жүргізу» сабағы, «телекөпір» сабағы, «музыкалық калейдоскоп» сабағы, «хайуанаттар 

әлеміне саяхат» сабағы, олимпиада сабағы, спектакль сабағы және т.б. [7.25]. 

Шет тілін терең меңгертудің тиімді жолдарының бірі – ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану 

болып табылады. Ғалымдар А.А.Андреев, В.И.Солдаткин, В.П.Кашицин ағылшын тілін оқытуда ақпараттандыру 

үрдісінің ықпалын жан-жақты сипаттай отырып, әсіресе, білім мен ұғымды ұсыну, меңгеру әдістерінің 

өзгеретіндігін, мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетінің жолдары туралы айтады.  

А.Даулетиярова ақпараттық-коммуникациялық оқыту технологиясының келесідей үлгілерін ұсынады: Project 

teaching, student team learning: team rewards and individual accountability, Jigsaw, Learning together, Step by step, 

Professor Higgins, English Platinum, Hangman, Lex, Self English, Irregular verbs, Albion, BX Language acquisition, English 

Practice, AcrivStudio, Bridge to English және т.б. Мәселен, талапкерлердің сөздік қорын, диалогтық сөйлеуін дамытуда 

Hangman, Lex, Self English, English Practice, BX Language acquisition, Triple play plus in English, English on holidays 

бағдарламаларын пайдаланса болады [9.37]. 

Шет тілін оқытуда кең қолданылып жүрген тағы бір әдіс – дидактикалық ойындарды пайдалану. Дидaктикaлық 

ойындaрдың мaқсaты – білім aлуғa, кітaп оқуғa жәнe ғылымғa қызығушылық туғызу. Мeктeп пәндeрін оқытудa, 

бaлaның білімі мeн тaнымдық жaғын aрттырудa дидaктикaлық ойындaр орны eрeкшe. Дидaктикaлық ойын тәсілдeрі 

aрқылы сaбaқ бeру оқушылaрдың оқуғa дeгeн қызығушылығын ғaнa тудырып қоймaйды, сонымeн қaтaр 

оқушылaрдың сaбaқ кeзіндe өздeрін eмін-eркін сeзінулeрінe, соғaн сәйкeс кeзeкті aқпaрaтты жылдaм, жeткілікті 

қaбылдaулaрынa әсeр eтeді.  

Дидактикалық ойындардың, әсіресе, коммуникативтік сипаты шет тілін оқытуда барынша кең қолданылады. 

Шет тілі сабақтарында ойын технологиясын қолданудың бірнеше маңызды себептері бар: 

1. Тілдік ойындарды қолдану оқушылар бойынан қажетті қызығушылықты тудыра алады. 

2. Ойын технологиясы уақытты үнемдеп, үлкен жұмыс көлемін еш қиындықсыз тамамдауға мүмкіндік береді. 

3. Ойындар мазмұнды мағыналы қарым-қатынаспен қамтамасыз етеді. Ойын тек дискреттік түрде болғанның 

өзінде, қарым-қатынас орын алады, себебі оқушы ойынның ережелерін түсінуге ұмтылады және де ойын жайлы өз 

пікірлерін білдіргеннің өзі де толыққанды қарым-қатынасқа жатады. 

4. Меңгерілуге тиісті тілдік материал оңай әрі жағымды жолмен беріледі.  

5. Ойын қолданған кезде ең маңызды деген төрт іскерлікті бірдей дамытып отырады. 

6. Ойынның білім беру қызметімен қатар тәрбиелік мәні де бар. Мысалы, оқушылар топта, ұжымда жұмыс 

істеуді үйренеді, сыныптастарын құрмет тұтып, өзгенің еңбегін бағалауды үйренеді.  

Oқытyдa қoлдaнылaтын oйын әдiстeрi – oйынның нaқ өзi eмeс, oйын түрiндeгi әдiсi. Oл лoгикaлық, дeрбeс 

oрындaлaтын жaттығy жұмыстaрынa бaлaлaрдың зeйiнiн ayдaрып қызықтырy, сaбaққa бeлсeндiлiгiн aрттырy, aлғaн 

бiлiмiн тиянaқтay, кeңeстy, кeйдe сaбaқты түсiндiрy мaқсaтындa қoлдaнылaды. oйын әдiстeрiн қoлдaнa өткiзiлiгeн 

сaбaқтaр, жaттығy жұмыстaры бaлaның сөзгe бeлсeндiлiгiн aрттырып, oлaрдың oйлay, қaбылдay әрeкeттeрiн кeңeйтy, 

бiлiм сaпaсын тeрeңдeтe тиянaқтaй түсyгe жәрдeмдeсeдi.  

Ағылшын тілін үйретуге қатысты ұсынылып жатқан әдістердің барлығы негізінен коммуникативтік дағдыны 

қалыптастыруға, жетілдіруге арналған. 

Қорытынды. Қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқу-тәрбие үрдісінің барлық 

деңгейінде пәнаралық байланыстарды тереңдетуге мүмкіндік туады. Бұл оқушының ақпаратты, қоғам жағдайында 

ойлау қабілетін арттыра түседі. Осынай бағыттағы білім оқушыларды Отанға деген сүйіспеншілікке, достық пен 

ынтымақтастыққа баулиды. 

Оқушылардың оқу-танымдық құзіреттіліктерін қалыптастыра отырып,танымдық іс-әрекет белсенділіктерін 

арттыру үшін,көрнекі құралдар,техникалық құралдарды жиі пайдалану қажет. 

Мұнда оқушылар кез келген ақпаратты алғаннан кейін немесе мәтінді алғаннан кейін сол мәліметке қатысты 

өзіндік көзқарас туындайды. Яғни адамның ішкі жан дүниесіне сезімдік,эмоционалдық із қалдырады,сол себепті 

мұғалім берілетін ақпараттарға жағымды қарым-қатынас туындатып,білімнің негізін қалайды. Елдің болашағы 

келешек ұрпақтың қолында,яғни олар мұратты, моральды, тәртіпті болумен қатар мықты білім иесі болуы тиіс. 
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ШЕТ  ТІЛІ  САБАҒЫНДА  АУЫЗША  СӨЙЛЕУДІ  ДИСКУССИЯ  АРҚЫЛЫ  ДАМЫТУДЫҢ  ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа 

Шет тілін оқытуда басшылыққа алынатын дағдылардың бірі- сөйлеу. Ауызша сөйлеу әрекеті студенттердің өз 

ойларын айқын айтуына, диалогтық қарым-қатынасқы түсу барысында қиналмауына әкеп соқтырады. Мақаланың 

негізгі мақсаты шетел тілі сабақтарында студенттердің ауызша сөйлесу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру, 

пікірталас, дебаттар, дискуссияларды студенттердің тілдік деңгейін ескере отырып сабақ барысында тиімді 

ұйымдастырудың жолдарын көрсету. Сонымен қатар автор мақалада әлемдік педагогикалық тәжірибедегі 

пікірталастың түрлерін қарастырды. шет тілі соның ішінде қытай тілі сабағында студенттердің ауызша сөйлеу 

дағдыларын дамытуда кездесетін кейбір қиындықтарды қарастырды. 

Түйін сөздер : дискуссия, ауызша сөйлеу, шет тілі, тілдік дағдылар 
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WAYS TO DEVELOP SPEAKING THROUGH DISCUSSION IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS 

 

Abstract 

The basic skills of teaching a foreign language is - speaking. Oral communication allows students to express themselves 

clearly and to have no difficulty in engaging in dialogue.The main purpose of the article is to develop students' 

communication skills and abilities in foreign language lessons, to show how to effectively organize discussions, debates in the 

classroom, taking into account the language level of students. In the article was also considered the types of discussions in the 

world pedagogical practice by the author. There were regarded some of the difficulties in the development of students' 

speaking skills in foreign languages, especially Chinese. 

Key words: discussion, oral speaking, foreign language, language skills 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ГОВОРЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

НА УРОКЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Основные навыки обучения иностранному языку - разговорная речь. Устное общение позволяет студентам ясно 

выражать свои мысли и без труда вступать в диалог. Основная цель статьи - развить коммуникативные навыки и 

умения учащихся на уроках иностранного языка, показать, как эффективно организовать дискуссии, дебаты на 

занятиях с учетом языкового уровня учащихся. В статье автором также рассмотрены виды дискуссий в мировой 

педагогической практике. Были рассмотрены некоторые трудности в развитии у студентов разговорных навыков на 

иностранных языках, особенно китайском.  

Ключевые слова: дискуссия, устная речь, иностранный язык, языковые навыки 

 

Кіріспе. Адам баласының сана-сезімінің дамуында дыбысты тілдің пайда болуының маңызы зор болды. 

Сөйлеудің пайда болуы нәтижесінде адам организмі анатомиялык өзгерістерге түсіп, дыбыс артикуляциясына 

қабілеті бар сөйлеу аппараты жасалды. Осының арқасында адам жеке дыбыстарды ғана емес, түрлі дыбыс 

тіркестерін, тиісті мән-мағынасы бар сөздерді айта алатьн қабілетке ие болды. Сөйлеу адам санасының басты белгісі. 

Ол бізді жануарлар дүниесінен ерекшелендіріп тұратын негізгі жан қуаты. Сөйлеу мен сананың пайда болып, 

біртіндеп қалыптасуын тек биологиялық жағдайлардан емес, ең бастысы қоғамдық-әлеуметтік, тарихи факторлардан 

іздестіруіміз қажет. Сана мен тіл адамзат қоғамының тарихи дамуының, олардың іс-әрекетпен айналысуының, еңбек 

құралдарын жасап, пайдалана білудің нәтижесі. 

Сөзді қабылдау және оны ұғыну бір-бірімен тығыз байланысты. Сөзді дұрыс қабылдамай тұрып, оны ұғынуға 

болмайды. Жеке сөздерді қабылдаудың өзі оны ұғынуды қажет етеді. Қабылдау мен үғыну бір мезгілде жүріп 

отырады, бірінсіз-бірі іске аспайды. Интонацияны қабылдау сөйлеу аппаратында, адамның мәнерлі қозғалыстарында 

түрліше реакция тудырады. Мәселен, бұйрық интонациясы бойынша іс орындалса, тілек интонациясына келісу 

немесе келісушілік білдіреді. Адамға тән сөйлеу әрекетінде екі сипат болуы шарт. Бұларсыз сөйлеу өзінің қызметін 

дұрыстап атқара алмайды. Мұның біріншісі – сөйлеудің мазмұндылығы, екіншісі – оның мәнерлілігі делінеді. 

Сөйлейтін сөзде мазмұн болмаса, ол өзіндік сөздік мәнін жояды. Сөздің мазмұндылығы дегеніміз екінші біреуге 

жеткізілетін ойдың айқындығы (1).  

Сөздің мәнерлігі дегеніміз – адамның сөйлеу кезіндегі эмоциялық қалпын білдіре алуы, яғни әрбір сөйлемді 

өзінің сазымен айта алуы. Халық жақсы сөйлейтін адамдарды «сөзі мірдің оғындай екен» дейді. Мәнерлі сөйлей 

білудің мұғалімдік мамандык үшін маңызы зор. А.С.Макаренко бұл жөнінде:«Балалар сіздің сөзіңізден өзіңіздің 

еркіңізді, сіздің мәдениетіңізді, сіздің жеке ерекшелігіңізді сезіне алатындай болуы керек»,– дейді. 

Сөйлеу әрекеті үлкен ми сыңарларының анализдік, синтездік қызметінің нәтижесі. Бұл, біріншіден, сөйлеу 

органдарындағы қозғалыстарды, жазылған әріптердің түрлерін, тілдегі дыбыстарды нәзік талдаудан; екіншіден, 

сөздік сигналдардың бөлшектік элементтерін байланыстырудан көрінеді. Физиологиялық тұрғыдан сөздің мәнін 

И.П.Павлов былай түсіндіреді: «Егер айналадағы дүниеден алынатын біздің түйсіктеріміз бен елестеріміз 

шындықтың бірінші сигналдары болып табылатын болса, онда тіл ең әуелі сөйлеу оргаңдарынан ми қабығына 

баратын кинестезиялық тітіркенулер, екінші сигналдар – сигналдардың сигналы болып табылады. Олар шындықтан 

дерексіздену болып табыладі да, жалпылауға мүмкіншілік береді, ал бұл соңғы бізге ғана тән ең жоғары ойлауды 

құрайды». 

А.А.Монтьевтің айтуынша, сөйлеу әрекеті, теориясына сай, барлық тілдік әрекет сияқты белгілі бір 

динамикалық құрылымда болады екен. Тілді интелектуал қызметінің құралы ретінде ала отырып, психолог-ғалымы 

былай көрсетеді:  

 сөйлеу әрекетін жоспарлау  

 оны жүзеге асыру  

 салыстыру мен бақылау  

Сөйлеу іштей сөйлеу және сырттай сөйлеу болып екіге бөлінеді. Ал, сырттай сөйлеу ауызша, жазбаша, 

монологтік және диалогтік болады. Сөйлеудің бұл түрлері бір-бірмен тығыз байланыста іске асып отырады.  

Шет тілін оқытуда ауызекі сөйлеудің рөлі өте зор. Себебі ауызша сөйлеу арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, өз 

ойларын айтады, дәлелдейді, естіген, айтылған хабарға өз көңілкүй қатынасын білдіреді. 

Ауызша сөйлеу әдістемесін суреттеуге келгенде ауыз екі тілде ойдағыдай сөйлеудің төмендегі негізгі 

шарттарын ескергеніміз жөн: 

1) Ауызша сөйлеудің монологты және диологты формалары оқытудың барлық кезеңдерінде қатар жүреді;  

2) Тілді меңгеруге кешенді түрде ықпал ету жүзеге асырылады; яғни бұл ауызша сөйлеу мен оқытуға бір 

мезетте үйрету, тілдік және сөйлетуге арналған дайындық жаттығуларының жүйелі түрде орындалуы; 

3) қосымша оқыту құралдарының жиі жиі қолданылуы;  
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4) лингафонда, компьютерлі кабинеттерде ауызша сөйлеуге бағытталған жаттығуларды кең көлемде қолдану. 

Ауызша сөйле ептілігін дамытуға үйретудің қажеттілігі, әсіресе диалогты құрастыра білуге үйрету, түсіне отырып 

тыңдауға үйретудің барлық торабымен тығыз байланысты (2). 

Сөйлеудің өзара әрекеттесуі коммуникативтік мақсаттардың сөйлесу міндетін анықтап, жақындастыруға және 

соған жетуге бағытталған күш-жігерді біріктіреді, үйлестіреді және толықтырады. Бұл қарым-қатынас үрдісі, өзара 

әрекеттесу, қатысушыларға ауызша сөйлесуге күш-жігер үйлестіру арқылы байланыс тапсырмаларын шешуге 

мүмкіндік береді. Өзара қарым-қатынас байланысын ынталандырады және әсіресе студенттердің маңызды сөз 

сөйлеу әрекеттерін оятады. 

Студенттердің жоғары тілдік деңгейінде коммуникативті құзыреттілікті қалыптастырудың бірінші жолы, 

сөйлеудің өзара әрекеттесуін тікелей меңгерту, дегенмен, жоғарғы орындағы студенттерді тілдік білімге жеткілікті 

деңгейде ие, сөйлеу этикетін меңгерген, сөйлеудің әртүрлі түрлерін меңгерген болып келеді. 

Зерттеулерге сүйенсек негізі оқышылардың сөйлесу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру әдетте үш 

негізгі кезеңнен тұрады: 

1. қарым-қатынасқа қатысушылардың сөйлеу мінез-құлқын бақылау және талдау арқылы болжалды негіз 

қалыптастыру; 

2. стратегияны және оның орындалу тактикасын қалыптастыру; 

3. нақты қарым-қатынаста немесе онымен тығыз байланысқа түсуде сөйлесудің дағдыларын дамыту (3). 

Шет тіл сабақтарында сөйлесу қарым-қатынастарын орнатудың көптеген әдістерін және тәсілдерін ескере 

отырып, біз осы мақаламызда студенттердің сөйлеу әрекетін қалыптастыруда қолданылатын бірнеше әдістерге 

тоқталамыз. Сонымен қатар мақалада проблемалық оқыту принциптеріне сай келетін бірқатар белсенді әдістерге 

баса назар аударамыз. 

Студенттердің шет тілінде ауызша сөйлеуін дамытудың бірден-бір жолы - шет тілін оқытуда сабақ барысында 

дискуссияны қолдану, бірнеше белсенді проблемалық әдістердің құрамдас бөлігін ашып көрсету. Студенттердің 

топпен жұмыс істеуі, тұлғааралық қарым-қатынасы, шешім қабылдауы, студенттердің ойлауға ынталандыратын 

көшбасшылық қасиеттерін дамыту, шығармашылық, ғылыми-зерттеу тәсілдерді көрсетуі және түрлі тапсырмаларды 

және басқа да маңызды және құнды дағдыларды шешу үшін жаңа идеяларды табу үшін қолданылатын белсенді 

оқыту әдістері (4). 

Белсенді әдістердің негізгі әдістемелік сипаттамасы мыналарды қамтиды: 

1) практикалық бағдарлау; 

2) ойын әрекеті және оқудың шығармашылық сипаты; 

3) өзара әрекеттесу; 

4) түрлі хабарламалар; 

5) диалог пен монолог; 

6) студенттердің білімін және тәжірибесін пайдалану; 

7) олардың жұмысын ұйымдастырудың топтық нысаны; 

8) оқытуға белсенділік таныту; 

9) қозғалысы мен көрінісі. 

Дәстүрлі - репродуктивтік сипатқа ие және белгілі бір білім көлемін студентке беруге бағытталған ақпараттық-

қабылдағыш оқыту әдістері. Мұндай әдістер: лекция, семинар, практикалық сабақтар және т.б. Студенттердің басты 

міндеті - ақпаратты жаттап, оны басқару.  

Белсенді оқыту әдісі, екінші жағынан, студенттерді оқу үрдісінде ойлау мен практикалық іс-әрекеттерге белсене 

араласуға шақырады, сондықтан белсенділік оқытушы және студент тарапынан болады.  

Оқу үрдісінің әртүрлі кезеңдерінде белсенді оқыту әдістерін қолдануға болады: 

• Бірінші кезеңде бастапқы білімді меңгеру кезінде проблемалық лекция, эвристикалық сұхбат, тренингті 

талқылау және т.б. пайдалануға болады. 

 • Білімді бақылау (шоғырландыру) кезеңінде ұжымдық ақыл-ой қызметі, тестілеу және т.б. сияқты әдістер 

қолданылуы мүмкін. 

• Білімді және дағдыларды қалыптастырудың соңғы кезеңінде алынған білімнегізінде және шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда симуляцияланған оқытуды, ойнауды және ойнату әдістерін қолдануға болады (5). 

Әдістеме.Кез келген құбылыс немесе оқиғаға қатысты әр тұлғаның жеке пікірі болады. Ал ол ойды жеткізе 

алатындар бар, жеткізе алмайтындар бар. Ол үшін пікірталас мәдениетін меңгеру маңызды рөл атқарады. Жаңа 

заманның талабына сай, пікірталас мәдениетіндегі ең бастысы аудиторияға ой тастау, ал көпшілік ойын әрқашан бір 

арнаға құя бермейді. «Ойды ой қозғайды», жаңа пікір тудырады немесе жаңа пікірдің ашылуына жағдай жасайды, не 

қарсы көзқарас пайда болады. Сұрақтың мазмұнына қарап, оны екіге бөлуге болады: түсіндірме сұрақтар; қосымша 

сұрақтар. Сұраққа берілген жауапқа әрқашан да барлығы бірден келісіп, мойынсұну бола бермеуі де мүмкін, осы 

тұста пікірталас пайда болады. Пікірталас – түрлі көзқарас, ой-пікірлерді қатар қою, салыстыру, салғастыру арқылы 

өзінің көзқарас, ой-пікірін дәлелдеу. Пікірталасты мынадай түрлерге бөлуге болады:  

 Пікіралмасу  

 Ойталасы  

 Пікірсайыс  

 Ойбөліс  
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Пікір – көрген, оқыған, естіген әңгіме, баяндама, көркем шығарма т.б. еңбектер жайындағы әсер, туған ой. 
Пікірталас – жастарды көшбасшылыққа баулудың бір құралы да. Пікірталаста шеберлігіңді шыңдаудың да жолдары 
бар. Ол үшін түрлі пікірталас клубтарының сайыстарын көріп, тәжірибе жинаудың маңызы зор. Студенттердің 
коммуникативті құзыреттілігін дамыту, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, диалогтық және монолог сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру үшін шет тілін оқыту кезінде интерактивті технологияларды пайдалану ұсынылады. 
Біздің пікірімізше, ең тиімді интерактивті технологиялар пікірталастар, дискуссия, дөңгелек үстелдер, 
конференциялар, рөлдік ойындар болып табылады. 

Талқылау барысында оқытушы көмекші, сұхбаттасушы рөлін атқарады, тек тыңдаушылардың есте сақтауы 
үшін белгілі бір ақпараттарды беріп отырады. Бұл жерде студент пассивті тыңдаушылардың рөлінде емес, диалог 
барысындағы белсенді және толық қатысушысы болады. Кез-келген мәселе, проблемалар, ұсыныстар, идеялар 

туралы ұжымдық талқылаулар болады. Оқытушының міндеті студенттерге тапсырмаларды орындауға беру емес, 
керісінше олардың жағдайды өз бетінше тұжырымдауына, білімдерін жобалауға және анықтау арқылы жаңа 
білімдерді меңгеруге, оларды талқылау барысында бекіту болып табылады. Студенттердің шығармашылық 
белсенділігі арттырылады, олардың сыни және объективті ойлау қабілеті дамытады және машықтанады. 

Дәріс немесе практикалық сабақ барысында оқыған әрбір тақырып бойынша пікірталас өткізуге болады. 
Көбінесе студенттер жастардың проблемаларын, субмәдениетті, қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін, 

саяхат түрлерін, олардың қызығушылығын, болашақ мамандығын, достарымен немесе отбасымен қарым-
қатынастарын, экологиялық мәселелерді, студенттік өмірін және т.б. мәселелерді талқылауды жөн көреді. Дискуссия 
студенттердің өз бетінше ақпаратты жинау, өңдеу және талдау жұмыстарын жақсартады.  

Осы мақалададискуссия тұжырымдамасын қарастырып көрейік. Энциклопедиялық сөздікке сәйкес, пікірталас, 
дискуссия (discussio - талқылау, зерттеу) - шындыққа қол жеткізуге және тек сендіру әдістерін дұрыс пайдалануға 
бағытталған әдіс. Бұл қарым-қатынастың маңызды нысандарының бірі, шындықты суреттеу проблемаларын шешу 

әдісі. Дискуссияға қатысушылар келісімге келе алмаса да, олар, әрине, өз бағытында жақсы түсінікке қол жеткізеді. 
Оның үстіне, бұл оқушының субъективті сезімін төмендетеді, сонымен қатар жеке адамның немесе оқушылардың өз 
тобына деген сенімдерін жалпы қолдайды. Талқылау нәтижесінде қол жеткізілген шындық екі тараптың ортақ 
игілігіне айналады.  

Дискуссияның қорытындысы талқыланатын тақырып бойынша айтылған пікірдің шамасына қарай 
қысқартылмауы керек. Бұл талқыланатын тақырыпқа тән объективті және қажетті сипаттамалардың синтезі болуы 

керек. Басқаша айтқанда, дискуссияның нәтижесі пікірталасқа қатысушылардың немесе олардың көпшілігінің 
қолдайтын көп немесе кем объективті пікірінде болуы керек. Осылайша, талқылау нәтижесінде проблеманы шешу 
анық және нақты қалыптасады, әр тараптың нанымдары негізделеді. 

Талқылаудың оқу нәтижесі қатысушыларға әртүрлі ақпарат алу үшін өздерінің құзыреттілігін көрсету және 
жетілдіру, талқыланатын мәселе бойынша өздерінің идеялары мен көзқарастарын тексеру және түсіндіру, білім беру 
міндеттерін бірлесіп шешу үдерісінде қолданыстағы білімді қолдану үшін берілген мүмкіндік арқылы анықталады. 

Осылайша, дискуссияның даму функциясы студенттердің шығармашылығын ынталандыруға, олардың 
ақпаратты талдауға қабілеттілігін дамытуға, студенттердің коммуникативтік белсенділігін арттыруға, олардың оқу 
үрдісіне эмоционалды түрде қатысуына байланысты олардың идеялары мен көзқарастарын логикалық тұрғыдан 
дәлелдеуге мүмкіндік береді. Талқылаулар өздігінен, еркін және ұйымдастырылған болуы мүмкін. 

Әлемдік педагогикалық тәжірибеде пікірталастың келесі түрлері ұсынылады. - Дөңгелек үстел - студенттердің 
кішігірім тобы (әдетте шамамен 5 адам) «тең жағдайда» қатысатын әңгіме, олардың арасында және аудиторияның 

арасында пікір алмасу бар. Дөңгелек үстелдер барысында түпнұсқалық шешімдер мен идеялар өте сирек кездеседі. 
Сонымен қатар, дөңгелек үстел көбінесе нақты шешімдерді әзірлеу құралы емес, адвокаттық рөл атқарады. 

- Ойталас - сарапшылар тобының отырысы («панельді талқылау», «ток-шоу») алдымен белгілі бір топ 
мүшелерінің (алдын-ала тағайындалған ) мақсатты мәселені талқылауы болып табылады, содан кейін бүкіл 
аудиторияға олардың ұстанымы туралы мәлімдеме болып табылады. 

- Миға-шабуыл әр түрлі проблемаларға шешім табудың, жаңа идеяларды шығаратын ең танымал әдістерінің 

бірі. Американдық психолог А. Осборн 50-жылдарда ұсынды. Қазіргі уақытта оқытуды жетілдірудің бір әдісі 
қарастырылып, көптеген бизнес-дидактикалық ойындардың негізі болып табылады. Бұл әдіс мұқият ойластырылған 
және қатысушылардың тобын ұйымдастырудың талаптарын орындауды, жүріс-тұрыс технологиясын және мінез-
құлық ережесін қамтиды  

- Дискуссия - латын тілінен аударғанда «себеп, дау айту». Бұл ортағасырларда жоғары оқу орындарында 
қолданылған жоғары білім берудегі ең ерте құрылымының бірі. Бұл оқытудың түрін қолдану барысында, проблема 

тудыратын немесе мәселенің белгілі бір көрінісін көрсететін кіріспе сөз бар, сол кезде оның өзі талқыланады және 
сол арқылы мәселе шешіледі. Оқыту жүйесінде дискуссияны алдын ала дайындалған қысқа сөзден кейін оқушылар 
ашуы мүмкін. Дискуссия жоғарыда көрсетілген мазмұнда немесе презентация түрінде болуы мүмкін (риторика 
әдістері). Бұл сайысқа қатысушылар әдетте сөз сөйлеушінің өзіне сілтеме жасамайды, бірақ ұсынылған ақпаратқа 
(оның хабарына) сілтеме жасайды (6). 

Жоғарыда келтірілген материалдан проблемалық жағдайларды шешудегі талқылау әдісінің кең таралуы жеке 

және әлеуметтік әрекеттер үшін ең маңыздысы, бұлстуденттердің логикалық, тәуелсіз және сыни ойлауының 
дамуына ықпал етеді, өздерін қорғауға және басқа біреудің көзқарасын жоққа шығаруға, біреудің пікірін тыңдауға 
мүмкіндік береді. Дискуссияның кезеңдері туралы бірыңғай талаптар жоқ, бірақ, әдетте, 3 кезең бар: талқылауға 
кіріспе, мәселені талқылау және нәтижелердің қысқаша мазмұны. 
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Дискуссия барысында оқытушы тыңдаушыны есте сақтау үшін белгілі бір көлемде ақпарат беріп, көмекші, 
сұхбаттасушы рөлін атқара отырып, тек оқытушы болуын тоқтатады. Бұл жерде студент пассивті тыңдаушылардың 
рөлінде емес, диалогтың белсенді және толық қатысушысы болады. Кез-келген мәселе, проблемалар, ұсыныстар, 
идеялар туралы ұжымдық талқылау бар. Студенттердің шығармашылық белсенділігі арта түседі, олардың сыни және 

объективті ойлау қабілеті жетіледі және дамиды. 
Осылайша, талқылау барысында ақпараттың шоғырландырылуы, зерттелген материалдың шығармашылық 

түсінігі, құндылық бағдарларының қалыптасуы және коммуникативтік дағдылары мен қабілеттерінің қалыптасуы 
үшін өте тиімді екендігі туралы тұжырым жасауға болады. Дискуссияның кезеңдерін егжей-тегжейлі қарастырайық: 

1. Дискуссияға дайындық. Бұл кезеңде талқылау тақырыбын, талқылау мақсатын, көшбасшы таңдайды 
(оқытушы көшбасшы ретінде әрекет ете алады, бірақ студенттердің біреуі көшбасшы рөлін атқара алады), рөлдерді 

бөледі, нормативтік актілерді қабылдайды және т.б.  
2. Дискуссия тақырыбын таңдауға қатысты әдіскер үш негізгі критерийді анықтайды: 
 өзектілігі, қазіргі заманға сәйкестілігі 
 қатысушылардың тақырыпқа деген қызығушылығы, 
 тақырыптың қатысушылардың құзыретіне лайықтылығы (олардың лингвистикалық және тілдік емес 

дағдылары мен қабілеттері). Дұрыс таңдалған тақырып оқушыларды ынталандыру үшін үлкен рөл атқарады. 

3. Дискуссияны өткізу. Бұл кезеңде қатысушылардың тікелей баяндамалары, мәселені талқылау. 
4. Қорытындылау. Дискуссияны талқылау және бағалау бар. Оқытушы студенттердің мінез-құлқына 

түсініктеме беріп, талқылау кезінде әр қатысушының қатысуы. Студенттердің қызығушылығын ескере отырып, 
аудиториядағы білім беруді талқылауды ұйымдастыру керек. Сонымен қатар, студенттерге миға шабуылдау әдісі 
арқылы қызығушылық тудыратын тақырыпты таңдауға мүмкіндік беруге болады. 

Дискуссияны өткізу белгілі бір опцияны таңдаудың себептері мен оның дұрыстығын айқындайтын, пікірталас 

пен рефлексияны талап етеді. Дегенмен, зерттеудің ең жоғары деңгейінде тақырыптар студенттердің психологиялық 
сипаттамаларына сай болуы керек. Тақырыпты таңдау тек тіл мен сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін дамытуға ғана 
емес, сондай-ақ студенттерді белсенді ауызша өзара іс-қимылға қатысуға ынталандыратын проблемалық оқытуға 
қатысуы керек. Әрбір мәселені талдауы студенттердің өзін-өзі анықтауға көмектесетін ойлау мен өзін-өзі талдауын 
ынталандыруы керек. 

Мақаламызда ары қарай қазіргі таңда тілдік жоғарғы оқу орындарында оқытылып жатқан шет тілдерінің бірі 

қытай тілінің оқытылуынада студенттердің ауызша сөйлеуін дамыту барысында дискуссияны қолдануға тоқталып 
өтсек. Дискуссия білім беру функциясы ретінде, қытай тілін оқытудың мақсаты болып табылатын коммуникативтік 
құзыреттілік элементін яғни - жоғары деңгей студенттердің әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастырады. Бұл шет тілі 
мамандығын оқитын студентке бір-бірімен өзара сөйлеу әрекетін үйренуге, келісімге қол жеткізуге, ортақ 
стратегияны немесе тактиканы құруға, ұстануға, ымыраға келуге мүмкіндік беретін топтық ұйым. Мұнда адамның, 
халықтың топтары мен халықтар арасындағы қарым-қатынаста тыңдауға, өмірде маңызды болып табылады. 

Сонымен қатар, жағдайдың шарттылығын тілдік ортадан тыс оқытуға тән пікірталастың ерекшелігі ретінде атап өту 
маңызды. Дискуссия сөзсіз жасандылық элементтерін сақтайды, олар кем дегенде сақталуы керек. Сондықтан, 
дискуссияға дайындық кезеңіне ерекше назар аудару керектігі- қатысушылар өздерінің сөйлеген сөздерінің реті, 
сабақтың тілдік жағын, тиісті материалды меңгеруін, жоғары деңгей студенттерімен қажетті лексикалық бірліктерді 
және грамматикалық құрылымдарды зерттеу және нығайтуды қарастырады. Сонымен қатар, студент талқылау 
бағытын анықтайды, талқылау үшін сұрақтар тудырады және ақпаратты іздеу және талдау жұмыстары тақырыпты 

таңдап, проблемалар тудыратын және т.б. қатысатын студенттермен жүзеге асырылады. 
Қытай тіліндегі сабақтардың келесі ерекшелігі лингвистикалық аспект болып табылады. Бұл зерттеу түрінде 

қателіктер сөзсіз, себебі дискуссия тілі студенттердің ана тілі емес. Мұндай қателерді түзету пайдалы және өнімді 
болуы керек. Дегенмен, дискуссия барысында қателерді түзету қатысушыларды қысқартады, динамиканы бұзады, 
бірақ сонымен бірге қателерді, әсіресе, түсінбеушілікке алып келуі мүмкін. Осы жөнінде әдіскелер келесі нұсқаларды 
ұсынады: 

1) қорытынды кезеңде қателерді талдау және түзету, жеке критерий бойынша грамматикалық және лексикалық 
дұрыстығын айқындау; 

2) сұрақты нақтылау кезіндегі қателерді түзету немесе оқытушының студенттің грамматикалық тұрғыдан 
дұрыс мәлімдемелерін қайталау (7). 

Студенттердің қиындықтары қытай тілінде өз ойларын білдіру үшін тілдік құралдарды және олардың шектеулі 
дәрежесі бар тілдерді таңдауды қажет етуі мүмкін. Мұнда оқытушы студенттерге әрдайым қытай тілінің негізіне 

сүйеніп, өздерінің ана тілін қолданбауы үшін бақылау керек. Қытай тілінде сабақты жоғары деңгейде өткізуді 
қарастыра отырып, оның кейбір артықшылықтары: қытай тіліндегі пәндерді талқылау және ұйымдастыру, 
логикалық ойлауды дамытумен, өзін-өзі бақылаумен айналысады және білім алушылардың тілдік құралдар жинағын 
өзектендіреді. 

Сонымен қатар, жеке ой-пікірлер мен идеяларды көпшілік алдында, әсіресе қытай тілінде таныстыру, 
лингвистикалық және психологиялық тұрғысынан алғанда өте күрделі процесс болып табылады. Көпшілік сөз 

сөйлеген кезде адамдар сөйлеуді құрастыра алмайды, идеяларды нақты тұжырымдамайды, қажетті тілдік 
құралдарды өздігінен пайдалана алмайды. Қытай тілінде сөйлеудің негізгі дағдыларын қалыптастыру және тіл 
үйренушілердің коммуникативті құзыреттілігін дамыту үшін қытай тіліндегі дебаттарды немесе дискуссияларды 
ұйымдастыру, бәсекелесетін топтарды алдын-ала дайындау, пікірталасты қолдану ұсынылады.  
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Дебаттарды немесе дискуссияны дайындау студенттердің топпен (командалармен) жұмысты ұйымдастыра 

білуін қалыптастырады. Студенттерді топтарға бөлудің ықтимал қағидаттарының арасында келесі тақырыптарды 

бөлуге болады: оқытушы топтарды бөледі, рөлдерді тағайындайды немесе топтар өз алдына топ құрып, өзара немесе 

келісім бойынша бөлінеді. Сондай-ақ, студенттерді үш топқа бөлуге болады («күшті», «орта», «әлсіз») және әрбір 

топтан бір адамды бір топқа біріктіруге болады. Топты немесе қатардағы немесе қатардағы көршілерді біріктіруге 

болады. 

Қытай тілін үйрену кезінде пікірсайысты сабақтың нысанын және «Пікірсайыс» технологиясының элементтері 

ретінде пайдалана аласыз. Сыныптарда «өзгертілген» деп аталатын пікірсайыстарды қолдануға болады, онда 

ережелерге кейбір өзгерістер енгізілді, бұл барлық топтың жұмысқа қатысуына мүмкіндік береді. Өзгертілген 

пікірталастарда ережелерді өзгерту, топтардағы ойыншылардың санын көбейту, көрермендердің сұрақтарына жауап 

беру, «топ қолдаушыларын» ұйымдастыру, мәселені ойыннан кейін жалғастыру және т.б. талқылауға болады. 

Пікірсайыс форматы: 

 үш адамнан тұратын екі топтың белсендісі (спикерлер) қатысады. Біріншітоп (ұсынушылар) ортаға 

тасталған ойға тұжырымдама жасайды (пікірталас тақырыбы), екінші топ (қарсыластар) - оны жоққа шығарады; 

 қатысушылар алдын-ала рөлдермен және ережелермен танысады (сабақта қысқартылған ережелерге сәйкес 

дебаттар өтеді); 

 топтар 5 минуттан кейін бір-бірімен оларды орындау алдында кеңес алу құқығына ие болады (уақытты 

бөліктерде немесе бір уақытта қолдануға болады); рөлдер мен ережелер алдын ала анықталған. 

Экспрессивті пікірталастар - үшін дайындық уақыты өте аз. Олар оқулықтың немесе материалдың негізінде 

жүргізіледі және мәтінмен жұмыс істеу формасы ретінде де дебаттармен тығыз байланыста болады. 

«Жеке-жеке» жылдамдықты немесе мини-дебаттарды өткізу кезінде әр қатысушы қарсыласына екі сұрақ қоюға 

құқылы. Сабақтың тақырыбы - құрамдас бөліктерге бөлінген қандай да бір жалпы мәселе. Әрбір кіші-проблема үшін 

бәсекелес сөйлеушілердің әрқайсысы екі минуттан сөйлейді және олардың сұрақтарын бір-біріне қойылады, әрбір 

спикердің қорытындылары жазбаша түрде жазылып, ол топта талқыланады. 

Жоғарыда көрсетілген дағдыларды жүзеге асыру үшін қытай тіліндегі сабақтар тек фонетиканы, грамматиканы, 

сөздік қорын, стилін және тілдің басқа аспектілерін меңгеруге ғана емес, сонымен қатар тілдік дағдыларды дамытуға 

және сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталуы керек. Осыған байланысты Е В Пасовтың айтуынша, шет тілдерінде 

барлық жаттығулар белгілі бір дәрежеде айтылуы керек. 

Қорытынды. Студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту әдісі ретінде дискуссияны пайдаланудың 

көптеген артықшылықтары бар екенін және қарапайым әңгімеге қарағанда, бірнеше артықшылықтарға ие екендігі 

туралы айта кеткен жөн. Сондай-ақ, дискуссия топтық оқыту әдісі болып табылады, ал топтық оқыту - бұл 

проблемалық оқытудың негізі, оның мақсаты әрбір студенттің өзіндік жеке позициясын күшейту, белгілі бір 

коммуникативтік қасиеттерін дамыту болып табылады.  
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Abstract 

The article provides a general background to communicative approaches, distinguishing the notions of communicative 

competence. The theory by Orazbayeva Fauziya Shamsievna was examined discussing main points of communicative 

approach for language programs. The examination of the theoretical bases finds out some of the existing principles and to 

develop more modified theoretical framework. Academician of the International Academy of Pedagogical Sciences 

Orazbaeva Fauziya Shamsievna is recognized as a scientist who developed a methodology for teaching the Kazakh language. 

Main factors related to the topic of dialogical speech, the culture of speech are exemplified through the scientist's contribution 

to the problem. Pedagogical communication and scientific publications on the method of language teaching are presented in 

the research paper 
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Аңдатпа 

Мақалада коммуникативті құзыреттілік тұжырымдамалары көрсетіле отырып, коммуникативті тәсілдер туралы 

жалпы түсінік берілген. Оразбаева Фаузия Шамсиеқызының тілдік қатысым теориясы жайында көзқарастар 

келтіріліп, тілді оқыту бағдарламаларындағы коммуникативті тәсілдердің негізгі тармақтары талқыланды. 

Халықаралық педагогика ғылымдар академиясының академигі Оразбаева Фаузия Шамсиеқызының қазақ тілін оқыту 

әдістемесін жасаған тұңғыш ғалымдардың бірі ретінде танылады. Ф. Оразбаеваның мақалаларындағы оқыту 

барысындағы педагог пен тәрбиеленушілердің өзара әрекетін тиімді ұштастыру мәселесі сөз етіледі. Диалогтік сөз 

мәдениетінің ерекешеліктері, сөйлеу мәдениеті, тілдік тұлға тақырыбына байланысты негізгі факторлар лингвист 

ғалымның ғылымға қосқан үлесі мысалдар арқылы көрсетіледі. Зерттеу жұмысында қазақ тілін оқыту әдістемесі 

бойынша педагогикалық қарым-қатынас жайында ғылыми жарияланымдар ұсынылған. 

Түйін сөздер: тілдік қатынас, сөйлеу мәдениеті, диалог, тілді оқыту әдістері, тілдік тұлға. интерактивті оқыту, 

тілдік қатынас, инновациялық оқыту 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ В МЕТОДОЛОГИИ РАБОТ 

Ф.Ш.ОРАЗБАЕВОЙ 

 

Аннотация 

В статье дается общее представление о коммуникативных подходах с выделением понятий коммуникативная 

компетенция. Рассмотрена теория Оразбаевой Фаузии Шамсиевны, обсуждаются основные моменты 

коммуникативного подхода к языковым программам. Изучение теоретических основ позволяет выявить некоторые 

из существующих принципов и разработать более модифицированную теоретическую основу. Академик 

Международной академии педагогических наук Оразбаева Фаузия Шамсиевна признана ученым, разработавшим 

методику преподавания казахского языка. Основные факторы, связанные с темой диалогической речи, культурой 

речи, проиллюстрированы на примере вклада ученого в проблему. Педагогическая коммуникация и научные 

публикации по методике преподавания языка представлены в исследовательской работе. 

Ключевые слова: языковое общение, культура речи, диалог, методы обучения языку, языковая личность. 
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Introduction. The scientific and technological progress of world civilization, which has gained in recent years, shows 

that in the field of education, students need not only to provide scientific information or develop the necessary skills, but also 

to perform complex work necessary for the full development of the individual. Such requirements also significantly affect the 

improvement of methodological work in teaching. Modern methodological science also develops and implements new 

methods of teaching and upbringing of school and university graduates, capable of forming the qualities of an active member 

of society. Thus, in the modern world, where countries, peoples and nations are often intertwined, cultures intersect, and 

international relations are particularly strong, one of the most difficult tasks for methodologists is the development of bilingual 

or multilingual communicative competence in accordance with the socio-cultural needs of the world. 

The linguist F.Sh.Orazbayeva states “Language is not just a means of communication, it is a very complex means of 

communication that is intertwined with the traditional culture of each nation.” [1] The author notes that “at present, in all 

countries with strong international ties, the issue of language communication is given special attention. The global 

significance of the language is reflected in the comprehensive opening of political ties between countries and nations. From 

this we understand that the development of linguistic communication inevitably leads to a dialogue of cultures. The unity of 

methods of teaching languages and intercultural dialogue is considered as one of the manifestations of globalization.  

Methodology. In the article, it is aimed to highlight the most effective ways to implement the scientist-methodologist 

F.Orazbayeva’s research on communicative competence. According to researchers’ opinion, "the basis of linguistic 

communication is speech, the process of human speech. This communication takes place directly with the participation of 

linguistic units, and is the result of the activities of communicative units "[2]. And it is safe to say that the methodological 

basis of dialogue speech is based on the theory of language relations, supported by Professor F. Orazbayeva. As a proof, we 

quote the opinion of academician R. Syzdyk about the work "Linguistic communication" by F. Orazbayeva: scientific and 

theoretical bases of Kazakh language and culture are analyzed and understood in this research” [3,7]. If it is said that human 

communication begins primarily through language, then it is based on a dialogue between different cultures. For intercultural 

dialogue to be successful, the interlocutors must know each other's language, as well as their traditional culture. Therefore, the 

problem of "language and culture" has long been the subject of interest and research of many scientists and researchers. 

Despite partial debate, scholarly interest in this issue is growing. This topic is studied by philosophers, linguists, cultural 

scientists and teachers who teach the language. Today, dialogue is the main object of studying communicative linguistics, but 

it is considered only in the form of learning a second language, and when teaching a native language, it is not discussed as a 

conscious action in the formation of students' speech culture. 

Results. Dialogue is a complex and multifaceted phenomenon. It is found that there is no clear definition of the word 

“dialogue”, since the study of dialogue is carried out in different directions, depending on the goal of the researcher. 

In the modern technological world, the tendency to misunderstand the essence of the world and perceive it as it is 

contributed to the decline of general culture, including the culture of speech. It's not secret that technological advances play an 

important role in the lives of most students: computers and mobile phones. Their role as a means of developing students’ 

intellect and satisfying life's needs cannot be ruled out, but it is true that this prevents a student from truly communicating with 

others, sharing his inner self, speaking openly, developing a culture of communication. Students read less and less, and the use 

of the Internet as a tool for slang and games is limited. Therefore, improving the culture of speech and linguistic 

communication does not matter in the life of a student. 

The main focus in language teaching is the formation of respect for the Kazakh nation through language, with special 

emphasis on the formation of the individual. That is, the main task is to teach the learner to pay attention to the necessary, 

fresh information on the basis of the principle of language - personality- culture. Language, personality and culture are so 

closely intertwined that they form a unity of these components. Neither can serve without the other. Everything interacts with 

each other, they can resist and depend on each other, express and formed at the same time. There is a human between 

language and the real world. Man perceives and recognizes the world through the senses and relating to this basis he forms a 

system of views about the world. He thinks about them, summarizes the results of this perception, and conveyeds his 

understanding to other members of society through language. In other words, there is a difference between reality and 

language. 

Methodist F.Sh. Orazbayeva was the first to introduce the term "linguistic communication" into Kazakh linguistics and 

formed its full-fledged use in science. According to the research of the linguist, “Linguistic communication is thinking, 

reasoning, speaking, listening, etc. Describing language as a product of human cognition in science, the researcher 

characterized this phenomenon as “directly related to human actions” [4]. In this regard, the study of language in accordance 

with the scientific paradigm "Language is the fruit of human knowledge" focuses on the linguistic personality, and in the 

anthropocentric paradigm, the personality, the linguistic personality is put in the first place. Comprehensive teaching and 

study of these issues require its own definition in science, a special theoretical and methodological study of the phenomenon 

of language communication. If we talk about the culture of dialogue, it is clear that we cannot avoid this issue. 

It is understandable that the interaction of people is a very complex phenomenon. That is, there are the following factors 

in creating a dialogue: 

- two people talk 

- situation 

- goal 

- interaction 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

366 

Figure 1: Factors of the formation the dialogue speech 

 

 
 

Explaining the idea of the scientist F.Sh. Orazbayeva it was defined that communication is complex. Likewise, dialogue 

is a complex process that requires the simultaneous execution of actions such as perceiving what is being said, internally 

repeating what is heard, and internally planning how to respond. As it is known, the culture of speech is a large branch of the 

Kazakh language culture. And it comes through dialogue. Therefore, the only way to develop and form the speech culture of 

students is to teach the culture of dialogical speech. The teacher F.Sh. Orazbayeva “To learn any language, you need to know 

effective teaching methods, rational methods. All these problems are considered in relation to the methodology of science ” 

[4, p. 23], emphasizes the importance of teaching technologies in teaching languages. In this regard, it is important to use 

interactive teaching methods when instilling a culture of dialogue speech in schoolchildren.  

 

Figure 2: The nature of the dialogue words 

 

 
 

Dialogue is always a matter of life, without any preparation, no instruction, surprise, no one's compulsion, without 

political, cultural, business, literary and life themes. In dialogical communication language can show its properties as fully as 

possible (Little, D., 1995). 

A person's communicative competence is fully revealed when he comes in contact with people. He has to prove his 

point, especially in dealing with people. The teacher prepares students to respond competently to questions posed to them and 

to others in any environment in order to develop communicative knowledge and skills such as 

- to be able to use a wide range of vocabulary in communication;  

- to be able to continue the idea;  

- be able to critique and evaluate any interpersonal relationships.  

It is necessary to improve the ability to make the right decisions in the event of interpersonal conflict and to 

communicate with the interlocutor. Not all people have the same communicative competencies. It varies according to the 

abilities of each person and the environment. At a young age, a person goes from simple competencies to intermediate 

competencies in his development. As an adult, he develops a balanced linguistic competence, but it depends on the personality 

of each person. In our specialty, the role of communicative competence is special, because it prepares the teacher who will 

teach the future student. 

Discussion. Language is the art of speech. Where there is no communication, there is no art of speech. Therefore, the 

main focus is on F. Orazbayeva’s scientific formulation which stands that language communication takes place through 

conversation, the scientist identified five types of communication activities (reading, listening, speaking, writing, speaking). 

[5] The relationship and peculiarities of these concepts, which are now fully established in the methodology of teaching the 

Kazakh language, are specified. Regarding this competence, the scientist Zh. Dauletbekova states: “Learns the skills inherent 

in all components of speech; adheres to the rules of word formation in oral and written language, methods of word selection 

and grammatical norms; acquires the necessary skills for discourse on educational materials; used the necessary 

communicative qualities for oral and written communication; can prove their point using language tools appropriate to the 

type of discussion; can use words appropriately according to the proposed topic and language situation "[6] 
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Figure 3: Conditions for the effective dialogue 

 

 
 

A dialogical unit in dialogical speech is the creation of a multilingual exchange of thoughts on a particular topic and their 

subsequent interconnection and subsequent thought, as a continuation of the previous thought. Communication between 

dialogical units can be carried out through speech cues (language labels, question / answer, replenishment, narration, 

coordination and interpretation). 

The level of communicative competence of a student as an individual is observed when he is able to freely and 

systematically express his thoughts in any situation, on any topic, immediately move from one idea to another, to 

communicate freely with anyone. Competence means the accumulated knowledge, skills, abilities, experience in relation to 

the activities in a particular field, and communication means communication, interaction, communication, understanding. 

Therefore, communicative competence is the ability of communicators to acquire accumulated knowledge, skills and abilities 

to communicate, communicate, communicate, to master the knowledge of communication. 

The dialogue is characterized by interactivity, stimulating questions and reactions, and language breaks. Features of 

dialog speech: 

- An abundance of popular and active offers for activation. 

- An abundance of repetitions of words and tasks required. 

 Incomplete syntax of the sentence. 

- Oral transmission of some thoughts at the expense of previous words. 

Figure 4: Linguistic peculiarities of dialogue speech 

 

 
Argument is a way of talking to a person to convey your thoughts to someone else. There are logical and practical 

aspects to the dispute. The logical aspect requires that the idea be understood as fact, and the speaker's opinion must be clear 

and concise. The argument must have two distinct points: 

- To improve fluency, the speaker uses the most important principles or data already known. 

- In proving, both the speaker and the listener take an active part in the conversation. 

- They exchange opinions, come to an agreement and come to an agreement. Therefore, the slaughter process is 

considered a collective act. 

The thesis is an opinion that must be proved. At the end of the conversation, any information should be collected and 

carefully analyzed. This is a linguistic approach used to guide people in a particular situation. The answer to a specific 

question can be in the form of a thesis. Therefore, the thesis is submitted for discussion in advance. Opponents defend their 

theses. 
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The communicative orientation of teaching the Kazakh language is characteristic for the development of students' skills 
and abilities to speak their native language correctly. In this regard, one of the main directions of teaching the native language 
is the education of speech culture, the purpose of which is to master the function of language and its laws in linguistic 
communication, that is, to base the proposed material (content of knowledge) on action (speech). [7] It is important to choose 

content that increases the effectiveness of teaching in Kazakh language lessons, encourages students to communicate and 
speak. All these require the systematic implementation of the functional and communicative aspect as a methodological 
direction of teaching the Kazakh language. 

The scientist who scientifically studied the theoretical and methodological bases of the communicative method in the 
science the Kazakh language teaching method was F.Sh.Orazbaeva. The scientist defines the communicative method: "The 
communicative method is a set of all actions and practices that implement all the actions and theories of language 

communication", and the communicative method: the participation of at least two people in the communicative learning 
process , communication and understanding of people show that the tasks of each student and teacher are separate, have 
common goals, combine several effective approaches, approaches to language learning in everyday life and learn to 
communicate in the native language [5, 127 ]. Thus, the communicative method is the education, training and implementation 
of language communication between the educator and the child, which improves children's speech and language culture, 
language development, vocabulary, and thus brings all these issues together, resulting in the formation of the child as an 

individual one of the teaching methods. 
Expansion of a person's worldview, cultural field, strengthening of cultural and value orientation through language opens 

the way to the development of consciousness, the expansion of the space of thought, the ability to orient the direction of 
knowledge F.Sh. Orazbaeva. By expressing your thoughts, words, joys and sorrows through words, you can penetrate the 
souls of others, get to know their secrets and understand each other. Words can make someone happy, comfort them, inspire 
and encourage them in difficult situations, guide them to the path of kindness. Every language, as well as the pearl of the word 

preserved in that language, is a source of very ancient cultures that have been created since the time of our ancestors. 
Therefore, it is a mirror of the life of the people, the natural reality itself. Speaking in the native language, the attitude to it is 
the greatest measure of humanity, culture, education, decency. 

Thus, language, being a means of communication between people, is not only a source of information exchange, but, 
first of all, a connecting link between a person and the social environment, a mechanism for the development of a student's 
personality, an instrument for learning about the environment. The dialogue between the learner and the teacher should not be 

one-sided or just a repetition of the teacher. American scientists compare such a teacher to television. Active dialogue between 
learner and learner, learner and teacher so that the teacher does not become a TV, the main condition of language teaching is 
an innovative lesson based on communication. It is important to establish a verbal dialogue between the learner and the 
learner, the learner and the teacher, to convey the concepts used in everyday practice, to convey the content of the opinion in 
the Kazakh language, not words, rather than individual grammar. 

Nowadays, due to the large flow of information, the emphasis is not on the depth of the student's knowledge, but on the 

ability to apply this knowledge to his own needs. Cognitive competence has a complex structure and great content. It requires 
the student to have the ability to process new knowledge and skills, to organize the acquired knowledge, to take responsibility 
for their work, to evaluate their work. Thus, cognitive competence demonstrates the student's ability to search for knowledge 
and learning, skills and abilities. The student's skills depend on the level of his / her basic skills (for example, language literacy 
required for further education, etc.). And competence is the ability to independently acquire new knowledge and apply it in 
real situations. 

Thus, increasing the prestige of the Kazakh language in accordance with the state status depends on the understanding of 
the language development system, its social role and the communicative significance of the language as an aspect of 
socialization of the younger generation. In accordance with the communicative function of the language, it is planned to 
master it on the basis of materials aimed at forming a culture of dialogue and speech, its place in the system of social relations. 
This will ensure the teaching of the Kazakh language in accordance with social needs. 

Conclusion .Nowadays, we see that young people and adults are not able to express themselves properly on various 

television programs. Good, rational, eloquent speech is not only necessary for philologists or teachers in general, it is 
necessary for all people living in this society. 

Socio-personal competence of the student is the ability to speak in public, in public, to express their cultural level, 
human qualities in society, to combine national and universal moral norms of communication, to show intelligence and 
common sense, to adapt to changing world conditions , be able to develop their potential in accordance with the paradigm of 
lifelong learning, master the culture of public speaking and debate; the ability to rationally express their views in accordance 

with the genres of oratory; to express one's own point of view in public relations, to take one's own position, to express one's 
opinion in public debates, be able to defend, speak in front of a group, etc. visible through. Competence is constantly evolving. 
Competence cannot be formed within the framework of studying one subject. We can master it only to a certain extent. It 
needs constant replenishment and development. Competence development is influenced by the student's environment, 
relationships with people, acquired knowledge, abilities and skills, business acumen and skills. Combining all this into one 
channel, the formation of the above competencies in the student in the teaching of morphological units with the technology of 

"Step-by-step integrated learning" is a guarantee of learning outcomes. 
To sim up, it should be concluded with quotes by F.Sh. Orazbayeva “Preservation of the spirit of the nation is an 

honorable duty of any generation. A country that keeps its spirit will live. Both the nation and the spirit of the nation are first 
recognized through language. A country that is able to preserve its language can ensure itself and its future” 
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ТҰРМЫС-САЛТ ЖЫРЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа 

Тұрмыс-салт жырлары қазақ халқының бай рухани әлеуетін құрайтын негізгі фактор. Қазақтың ауыз әдебиеті 

үлгілерін қазіргі өмірімізге сай оқыту әдістемесінің өзі қазақ фольклористикасының өзекті мәселелерінің біріне 

айналып отыр. Оны шешу жолдары қазіргі әдеби үрдістерге сай жүзеге асуы қажет-ақ.  

Тұрмыс-салт жырлары мектептен бері оқытылатындығы рас. Мектеп деңгейіндегі оқыту бағдарламалары бір 

жүйеге келтірілген. Оны дамыту, түрлі әдіс-тәсілдер арқылы оқыту жақсы жолға қойылған. Қазақтың тұрмыс-салт 

жырларын оқыту арқылы бала тәрбиесінің ұлттық негізде қалыптасуына игі шаралар жасалып жаттыр және ол бір 

орында қатып қалған емес. Уақыт өткен сайын технологиялық жетістіктер негізінде соған сай деңгейде оқытуға 

көңіл бөлініп келеді.  

Ал жоғары оқу орындарында қазақтың тұрмыс-салт жырларын оқыту туралы мәселе көтерілсе де, әлі күнге 

дейін оның нақты бағдары жасалмай отыр. Жалпы, ЖОО-да ауыз әдебиеті үлгілерін оқытудың өзі даулы мәселе. 

Бұның қаншалықты қажеттілігі бар деген мәселені біз осы мақаламызда қаузамақшымыз.  

Түйін  сөздер: тұрмыс-салт жырлары, фольклор, қазақ ауыз әдебиеті, ұлттық код, ұлттық бірегейлік, мәдени 

мұра 
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RITUAL SONGS AND WAYS OF TEACHING THEM 

 

Аbstract 

Traditional ritual songs are the main factor that makes up the rich spiritual potential of the Kazakh people. The very 

method of teaching samples of Kazakh oral literature in accordance with our modern life is becoming one of the urgent 

problems of Kazakh folklore. Ways to solve it should be carried out in accordance with modern literary trends. 

It is true that traditional ritual songs are taught from school. Education programs at the school level are unified. Its 

development and training in various methods and techniques are well established. All possible favorable situations are created 

for the education and formation of the national spirit among schoolchildren through the teaching of traditional ritual songs. 

And this process does not freeze in one place, it moves forward. Over time, attention is paid to training at the appropriate level 

based on technological advances. 

Although the issue of teaching Kazakh ritual songs was raised in higher educational institutions, but clear guidelines 

have not yet been developed. In General, the very training of oral literature samples in higher education is a controversial 

issue. The question of how necessary this is will be discussed in this article. 

Keywords: ritual songs, folklore, Kazakh oral literature, national code, national identity, cultural heritage 
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ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Аннотация 

Традиционно-обрядовые песни являются основным фактором, составляющим богатый духовный потенциал 

казахского народа. Сама методика преподавания образцов казахской устной литературы в соответствии с нашей 

современной жизнью становится одной из актуальных проблем казахской фольклористики. Пути ее решения 

должны осуществляться в соответствии с современными литературными тенденциями. 

Это правда, что традиционно-обрядовых песен учат со школьной скамьи. Программы обучения на школьном 

уровне унифицированы. Хорошо налажено его развитие, обучение различными методами и приемами. Делается 

всевозможные благоприятные ситуации для воспитания и формирования у школьников национального духа 

посредством обучения традиционно-обрядовых песен. И этот процесс не застывает в одном месте, оно двигается 

вперед. Со временем уделяется внимание обучению на соответствующем уровне на основе технологических 

достижений. 

Хотя в высших учебных заведениях поднимался вопрос об обучении казахским обрядовым песням, но пока не 

выработаны четкие ориентиры. В целом, само обучение образцов устной литературы в вузе является спорным 

вопросом. Вопрос о том, насколько это необходимо, мы будем рассматривать в этой статье. 

Ключевые слова:обрядовые песни, фольклор, казахская устная литература, национальный код, национальная 

идентичность, культурное наследие 

 

Кіріспе. Қазақстан тәуелсіздігінен кейін ұлттың руханиятына шын мәнінде еркше көңіл бөліне бастады. Соның 

басында қазақтың мәдени мұрасының түгенделіп, орны ойылып тұрған олқылықтардың ортасы толығып 

жатқандығы қуантады. Қазақтың ықылым заманнан бері бірге жасасып келе жатқан ауыз әдебиеті үлгілері жаңа 

дәуірде қайта жанданып, жаңаша түлеп, қазақ тіршілігінің айырылмас бөлшегіне айналып үлгерді. Қазақ халқының 

дәстүрлі мәдениетінің ірі көрінісі, ол, әрине, оның фольклоры болмақ. Фольклорлық бай мұраның қазақ 

танымындағы түйсігі оның халық болып қалыптасқаннан бермен қарайғы уақытта байып, толығып келеді. Оны 

байытатын да, дамытатын да халық.  

Фольклор – тарихи құбылыс. Ол заманның талап-мақсатына, қоғамның тарихи-саяси, әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына орай қауымның рухани сұранысына сай өзгеріп, құбылып, трансформацияға түседі. Тарихи даму 

үдерісінде фольклордың қайсібір жанрлары, яки түрлері ұмытылып, ал енді бір түрлері немесе жанрлары жаңадан 

пайда болып, дамуы мүмкін. Сондықтан оның функциялары да өзгеріп отырады. Әсіресе, бұл айтылғандар ХХ, ХХІ 

ғасырлардағы фольклорға тікелей қатысты [1, 28]. 

Қазіргі қазақ ғылымында фольклордың тек қана сөз өнері тұрғысынан қарастырылып жүрген жәйі бар. Бұл 

ұстанымның қате екендігі айтылып-ақ жүр. Неге десеңіз, фольклор белгілі бір халықтың сөздік мұрасының ғана 

көрінісі емес, ол сондай-ақ сол халықтың салт-дәстүрінің, әдет-ғұрпының, наным-сенімінің, керек десеңіз, тұрмысқа 

қажетті түрлі нысандардың да (ғимарат, аула, ауыл, қала) бітісе қайнасқан айнасы екендігі пікір таластырып жүр. 

Егер біз фольклорды тек сөз өнері тұрғысынан ғана жіктеп, зерделейтін болсақ, ол тек этнолингвистикалық сипат 

алып кетер еді. Ал бұл дегеніңіз фольклордың қарымды дамуын тежеп, оның ғылыми зерттеу аясын тарылта 

түсетіндігі, сөйтіп, нақты қорытынды жасауға кедергі келтіретіндігі сөзсіз. Сондықтан, оның тұтас бір этномәдени 

сипат алуына ерекше мән бергеніміз жөн.  

Біздің пікірімізше, фольклордың даму сатысына еш кедергі келтірмей, классикалық фольклордың үлгілерін 

қазіргі заман шарттарына ұйыстыра, сәйкестендіре отырып, оның дамуына жол ашуымыз қажет.  

Кеңес Одағының ыдырауымен оның құрамындағы түрік халықтарының біразы тәуелсіздік алса, енді бірі 

тәуелді автономиялық республикалар құрды. Бұл оқиғаның өзі олардың өздерінің фольклорына ерекше ден қоюына 

итермеледі. Қалай дегенменде, олардың фольклорындағы ортақ мәселелер, ортақ сарындар жеткілікті деп білеміз. 

Түрік халықтарының этногенезінің өзі олардың ортақ мәдени құндылықтарының бір екендігінің дәлелі деп түсінген 

жөн.  

Түрік жұрты туралы батыс зерттеушісі Хаммер былай дейді: «Түріктер мемлекетті қиратуға да, орнатуға да 

келгенде алдына жан салмайтын аса өміршең халық. Белгілі бір аймақтар түгілі, тұтас құрылықты астаң-кестең етіп 

жіберу оларға түк емес. Сол бір аласапыран жортуылдар үстінде мызғымас билік тұғырын орната білуші еді. Тарих 

түріктерден көп нәрсе үйренді. Олардың қолымен жасалған небір ғажайып туындылар мәдениет әлеміне әр беріп, 

түрлендіріп тұр деуге болады...» [2, 4-5 б].  

Түрік халықтарының тарих сахнасындағы даңқты ерліктері мен олар жасаған мәдени мұра шын мәнінде 

әлемдік мәдениеттің ірі көрсеткішіне айналды деуге толық негіз бар. Солар жасаған мәдени мұраның басында 

фольклор келеді.  

Түрік халықтары өз тәуелсіздіктеріне қол жеткізгеннен кейін ауыз әдебиеті үлгілеріне ерекше ден қойды дедік. 
Оны зерттеуде жаңаша ұстанымдарға иек артты. Үстемдік құрып келген советтік идеологияның құрсауынан босап, 
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өз тарихы мен мәдени мұрасын жаңаша пайымдауға кірісіп кетті. Осы уақытқа дейін түрік халықтары 
фольклорының тек соцреализм тұрғысынан қарастырылып келген ғылыми тұжырымдары ендігі жерде ұлттық 
көзқарас тұрғысынан зерделене бастады. Сондықтан, қазақ фольклорыны да жаңашыл үдеріс үдесінен саралаған 
орынды болмақ.  

Материалдар мен зерттеу әдістері. Мақаланың методолгиялық негізін қазақ тіліндегі материалдар құрап отыр, 
сонымен қатар шетелдік деректерге де, орыс тіліндегі мәліметтерге де көңіл бөлдік. Мақала жазу барысында оның 
өзектілігі, мақсаты ескеріліп, соған сай дереккөздерді талдау, сараптау және қорытындылау жүйесі бойынша жұмыс 
жасалды.  

Қарастырып отырған мақаланың сыр-сипатын, өзектілігін жан-жақты ашу үшін отандық фольклорист-
ғалымдардың зерттеулері негізге алынды. Оларды мақала жазу барысында ғылыми талдаудан өткізу - мақаланың 

басты міндеттерінің бірі болды. Олардың арасында айрықша қазақ фольклорының теориялық негізін қалаған 
зерттеуші, белгілі ғалым С.А. Қасқабасовтың Ж.Ә.Аймұхамбетпен бірге жазған «Қазақ фольклоры» (2019), 
М.Ғабдуллиннің «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» (1974), Б.Уақатовтың «Қазақтың тұрмыс-салт жанрларының 
типологиясы» (1983), ұжымдық монография «Қазақстандағы қазіргі заман фольклоры» (2014), К.Әбілқасымова мен 
А.Тамаевтың «Қазақ фольклористикасы» (2007), ұжымдық монография болып табылатын «Қазақ 
фольклористикасының тарихы» (1988), ұжымдық монография «Қазіргі әдебиет және фольклор» (2009), ұжымдық 

монография «Қазақ фольклорының типологиясы» (2009), А.Тоқтабайдың «Түркі халықтарының этномәдениеті» 
(2006), А.В.Васильевтің «Образцы киргизской народной словестности» (1900), Б.Г.Ерзаковичтің «Песенная культура 
казахского народа» (1963), түріктің белгілі фольклорист-ғалымы Өзқұл Чобаноғлының «Түркияда фольклорды 
оқытып үйретуде туындаған қиыншылықтар» (2001) атты мақаласы, А.С.Сатыбалдиннің «Қазақ фольклорының 
типологиясы және жанрларға саралау мәселесі» атты мақаласы (2019) және Н.Қанағатованың «Тұрмыс-салт 
жырларының ежелгі және заманауи нұсқаларының тарихи-мәдени контексті» (2020) атты мақаласы пайдаланылды. 

Талқылаулар мен нәтижелер. Фольклор – синкретті, көпфункциялы руханият. Әуел баста тек қана 
утилитарлық-тәжірибелік және танымдық қызмет атқарған алғашқы фольклор үлгілері бірте-бірте тәрбиелік және 
көркемдік мақсатты көздейтін шығармаларға айналды [3, 21]. Кейін, уақыт өте фольклор өзінің қисынды даму 
сатысынан өтіп, эстетикалық нәр ала бастады. Фольклордың танымдық әрі эстетикалық сипаты өте күшті. Оны 
әсіресе тәрбиелік мақсатта қолданады. Жас ұрпақтың бойына ата-бабадан жалғасып келе жатқан рухани әдептерді 
сіңіруде фольклорға жетер ғылым жоқ. Дегенмен, фольклор өзінің жаратылысынан-ақ консервативті мәдениет деп 

есептеледі. Ол қоғамдағы өзгерістер мен тіршілік ағымына әркез ілесіп отырмайды, жедел өзгере қоймайды. 
Қазақ фольклорының ең іргелі саласының бірі – тұрмыс-салт жырлары екені белгілі. Орыстың фольклорлық 

зерттеулерінде оны «бытовые песни», «обрядовые песни» немесе «традиционно-обрядовые песни» деп атап жүр. 
Қазақтың тұрмыс-салт жырлары өте бай және оның өзіндік классификациясы бар.  

Мәселен, белгілі фольклорист-ғалым Ә.Қоңыратбаев тұрмыс-салт жырларын былайша жіктеп көрсетеді: а) 
бақташылық жырлар (төрт түлік мал туралы); ә) діни әдет-ғұрыптар тудырған жырлар (жарапазан, бәдік); б) үйлену 

жырлары (тойбастар, жар-жар, сыңсу, жұбату, беташар); в) ұлыс жырлары; г) бөбек жырлары; д) жаназалау жырлары 
(естірту, қоштасу, жоқтау) [4, 71].  

Ал зерттеуші А.Сатыбалдин тұрмыс-салт жырларын былайша классификациялайды: Салтқа қатысты фольклор 
немесе ғұрып фольклоры (Обрядовый фольклор). Ол ішінара былайша топталады: Тұрмыс-салт жырлары → Еңбек-
кәсіп өлеңдері (төрт түлік мал туралы, аңшылық жыры, егіншілік жыры, науырыз жылы); Сәбиге арналған өлеңдер 
(бесік жыры, уату өлеңдері, ырым өлеңдері (тұсау кесу, майлау-сылау)); Үйлену салт өлеңдері (тойбастар, тойтарқар, 

жар-жар, сыңсу, жұбату, беташар); Мұң-шер өлеңдері (естірту, көңіл айту, жоқтау, қоштасу); Әдет-ғұрып өлеңдері 
(алғыс, бата, амандасу); Ескі наным-сенім өлеңдері (бәдік өлең, арбау, жалбарыну, бақсы сарыны, дуалау, бал ашу, 
түс жору, ұшықтау (үшкіру, қағу), аластау, құрт көшіру, жын шақыру, күн жайлату, бұлт көшіру) [5]  

Халқымыздың тұрмыс-салты, әдет-ғұрпы түрліше наным-сенімдеріне арналған жырлар – тұрмыс-салт 
жырлары. Аталмыш жырлар көп жағдайда анонимдік түрде туып, халық арасында сақталып келген. Ол өзінің даму 
барысында түрлі сатылардан өтіп, заманына қарай түрленіп отырған. 

Қазақтың тұрмыс-салт жырлары - өміршең жанр. Неге десеңіз, ол халықтың тұрмысында, өмір сүру дәстүрінде 
күнделікті кездесіп отыратын үдеріс. Халық бұл жырлардан алшақ қалмақ емес. Қандай заман орнамасын, қандай 
дәуірді бастан өткермейік, бәрібір біз осы жырларды пайдаланамыз, оны күнделікті өмір шартының бір белесі деп 
білеміз. Қарапайым өміріміздің, тіршілігіміздің қайнар көзі осы тұрмыс-салт жырлары екендігі айқын. Бала өмірге 
келіп, адам өмірден қайтып жататын кездерде тұрмыс-салт жырларына жүгінеміз.  

Одан өзге бала балиғатқа толып, өмір өзеніне сүңгіп, өзінше отау құрып жатса да тұрмыс-салт жырларының 

көмегіне зәруміз. Қала берді, мал-жанымызға қарайлап, той-томалағымызды атқарсақ та тұрмыс-салт жырларының 
жанымыздан табылатыны анық. Сол себептен, тұрмыс-салт жырларының қазақ халқы үшін өзіндік орны бар.  

Тұрмыс-салт жырлары белгілі бір халықтың дәстүрлі және рухани мәдениетінің негізгі компоненті болып 
табылады. Тіпті, белгілі бір дәрежеде, бір халықты екінші бір халықтан ерекшелеп тұратын маңызды этнографиялық 
факторы дер едік. Тұрмыс-салт жырлары ұлттық мерекелер тәрізді, халықтың ұзақ жылдар бойы жинастырған 
мәдени мұрасының нақты жиынтығы. Ол белгілі бір саяси-экономикалық формацияның тарихи өмірінің көрсеткіші, 

сондықтан белгілі бір ұлттың рухани әлемін қалыптастырады. 
Әдет-ғұрыптар тарихы олардың қоғам мен жеке адамның өміріндегі маңызды оқиғалардың бейнелі-символдық, 

көркемдік-ауызша немесе музыкалық-поэтикалық көрсеткіші ретінде тұрақты мәнге ие екендігін байқатады.  
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Қазақтың тұрмыс-салт жырлары көне синкреттік формадан шығып, көркемдік түрге, эстетикалық нәрге 

бөленгені белгілі. Сондықтан оның жанрлық түрлері мен қоса формалық өзгерістері де бой көрсетіп жатады.  

Қазақ фольклорын зерттеуші орыс ғалымдары олардың ішкі мәніне ғана емес, көркемдік нәріне де ерекше ден 

қойған. Жалпы, қазақ фольклорын зерттеуші орыс ғалымдары жетерлік. Оған сонау Г-Ю. Клапрот, Г.И.Спасский, 

В.Бартольд, В.Радлов, П.Паллас, И.Георги, Н.Рычковтан бастап кейінгі буын орыс, неміс шығыстанушыларының, 

қазақ жеріне айдалып келген түрлі ұлт өкілдерінің жазбалары куә. Олардың басым көпшілігінде қазақтың тұрмыс-

салт жырларына деген қызығушылық жоғары болды. Оны зертеп таразылаудан эстетикалық ләззат алды. Бір 

шетінен орыс зерттеушілері қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін Батыс жұртына таныстырып жатса, екінші жағынан 

әлемдік ғылымда сол зерттеулері арқасында тарихта қалып жатты.  

Қазақтың ауыз әдебиеті үлгілері аталмыш ғалымдардың жазбасы арқылы батыстық түрлі басылымдарда жарық 

көріп жатты. Сол кездері, әсіресе, жолжазбалар «саяхатнама» (путешествие), «жазбалар» (записки), «сипаттама» 

(описание) деген атаулармен жеке кітап ретінде де, Батыс елдерінде, яки Ресейдің әр жерінде шығатын журналдар 

мен ведомстволарда жарияланып, ғылым әлемінде резонанстар тудырып отырды.  

Қазақ даласы туралы осындай мәліметтер 1813-1814 жылдары Қоқан хандығына тілмәш болып барған 

Ф.Назаров деген кісінің жолжазбаларында кездеседі. Ол Қоқанға 1813 жылдың мамыр мен қазан айларының 

аралығында Орталық, Оңтүстік Қазақстан арқылы өтіп, қазақтың үйлену, өлген кісіні жерлеу салттары туралы 

деректер қалдырған. Ф.Назаровтың жолжазбасында қазақ тойы былайша суреттеледі: «Кешке қарай қырғыздар 

(қазақтар) өзен жағасына жиналды, күрес, жаяу жарыс болды, садақпен жамбы атты; біразы киіз үйдің жанында 

отырып домбыра тартты, ал жас қыздар түрулі киіз үйдің ішінде отырып, домбыраға қосылып ән салды. Шынымды 

айтайын, бұл әуен құлаққа тосын естілгенімен, тыңдаушылардың көңілін көтеріп, оларды баурап алды» [3, 24].  

Тұрмыс-салт жырларының ауқымы мейілінше кең. «Тал бесіктен – жер бесікке» дейінгі адам ғұмырының бар-

лық кезеңінде туындайтын оқиғалар желісінің нәтижесінде тұрмыс-салт жырлары өзінің бар екенін көрсете білді. Ол 

халықтық этнографияның да толық тұжырымы деп бағалаймыз. Өйткені, халықтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, наным-

сенімі, тұрмыстық түрлі жоралғылары мен кәделері тұрмыс-салт жырларында айқын көрініс табатындығы хақ.  

Ендігі негізгі бір ірі мәселе ретінде аталмыш тұрмыс-салт жырларын болашақ ұрпаққа жеткізу мен үйрету ісі 

өткір тұр. Көптеген елдерде фольклорлық үлгілерді оқыту ісі дұрыс жолға қойылған. Әсіресе мұны біз Түркиядағы 

жоғары оқу орындарда жүйелі оқыту тәсілінен анық байқаймыз. Әйтпесе, бір кездері оларда да оқыту мәселесінде 

қиындықтар болғандығы байқалған еді. Ол әсіресе сана мәселесі деп бағаланған болатын. «Елімізде ауыз әдебиеті 

үлгілерін оқытып-үйретудің басында тұрған қиыншылықтардың бірі, - дейді Түркиялық фольклорист-ғалым Өзкул 

Чобаноғлы, - халыққа деген, фольклорға деген қисық көзқарас пен сана кемістігі еді» [7,  23-31].  

Елімізде де тұрмыс-салт жырларын орта мектептерде түрлі әдіс-тәсілдермен оқытып жатқандығы белгілі. 

Алайда оның жоғарғы оқу орындарында жалғасын тауып, қолданбалы-практикалық негізде үйрету әдістемесі әлі 

күнге дейін өз кезегін күтіп тұрған өзекті мәселе. Қазақстанның жоғары оқу орындарында ауыз әдебиеті үлгілерін 

оқыту әдістемелерінің жоқтығы оны үйретуге қолбайлау болып отырғандығы сөзсіз. Оның үстіне жоғары оқу 

орындарында ауыз әдебиеті үлгілерін дайындау, оларды оқыту, үйрету мәселесімен айналысатын орталықтар мен 

лабораториялардың болмауы да ұлттық құндылығымыз болып табылатын фольклорлық үлгілерді оқытуға кедергі 

келтіріп отыр.  

Ауыз әдебиеті туындыларының шығу тегін, даму, жанрлық, көркемдік ерекшелігін анықтаудың жолдары мен 

тәсілдері мол. Фольклор шығармаларының әрбір жанрына тән өзгешеліктерді көне мұраны нақтылы зерттеу арқылы 

саралап сипаттауға болады. Сонымен қатар әр түрлі жанр ескерткіштерін бір-бірімен салыстыра қарау, олардың 

ортақ сарындарын, ұқсас үндестігін тарихи-типологиялық тұрғыдан қарастыру да қызғылықты қорытындыларға 

әкелмек. 

Ауыз әдебиеті мұрасының өзіндік өзгешелігін анықтауға аса қажет тәсілдің бірі – салыстырмалы-тарихи әдіс 

болмақ. Орыс фольклортану ғылымы ауыз әдебиеті шығармаларын осы тәсіл негізінде тексеріп, күрделі нәтижелерге 

жетіп жүргені белгілі. Шынында да фольклор материалына кең де, жүйелі салыстырулар жасамай, ондағы үндес 

қайталама фактілерді тексермей, олардың заңдылықтары мен ерекшеліктерін есепке алмай ауыз әдебиетінің 

табиғатын түсіну қиын [6, 3-4]. Осы тұрғыдан пайымдар болсақ салыстырмалы-салғастырмалы тарихи әдістің 

фольклорды үйретудегі рөлі зор болмақ. Түрік халықтарының тұрмыс-салт жырларындағы ұқсастықтар мен 

өзгешеліктерді пайымдап, олардың бір-біріне ауысу фактілерін де анықтау қызық тұжырымдарға жеткізуі мүмкін. 

Ол тек жеке мәселелерді ғана анықтауға көмектеспейді, сондай-ақ, жалпы әдеби үдерістер мен ғылыми 

тұжырымдарды түйіндеуге де көмек қолын созады.  

Белгілі фольклорист-ғалым Б.Уақатов «Қазақтың халық өлеңдері» монографиясында қазақ өлеңдерінің тұтас 

көрінісін, туу тарихы мен қатар тұрмыс-салт жырларын да жеке тарау етіп талдап, халық шығармашылығын 

классификациялау мәселесі – қазақ фольклористерінің алдында тұрған қиын да күрделі міндет екендігін ескерген [9]. 

Монография 1974 жылы кеңестік жылдары жазылып жарыққа шыққанымен, сол кездердегі цензуралық 

тосқауылдарға қарамастан, ғалым ойларын тұшымды да тартымды етіп, нақты тұжырымдар берген. Сондықтан да 

бұл еңбектің құндылығы артпаса кемімейді. Бұнда автор белгілі этнограф-ғалымдармен бірге жалпы фольклордағы 

тұрмыс-салт жырлары мен халық өлеңдерін зерттеген әр елдің ғалымдарының атын-атап қана қоймай, зерттеу 

еңбектерін салыстырмалы әдіспен саралайды әрі мысалдар келтіре отырып, үлгі етеді. 

Салыстырмалы-тарихи әдіс негізінде қазақтың тұрмыс-салт жырларының типологиялық ерекшеліктерін 

анықтау арқылы жанрлық немесе түрлік типтердің араласу немесе бір-біріне сюжеттік көшулерін байыптауға 
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мүмкіндік туады. Қазақтың тарихи дамуымен өмірге келген жырлардың көркемдігі мен эстетикалық құнарының 

сюжеттік алмасуы нәтижесінде қалайша өзгерістерге ұшырағандығы да оныың типологиясын анықтаууда маңызды 

болып тұр. Ал бұл оны оқыту әдісін жетік меңгеріп, тіпті әдіс-тәсілдердің де конъюнктурасын жіктеп көрсетіде 

паййдалы болмақ. 

Тұрмыс-салт жырларын оқытып-үйретудің енді бір жолы - тарихи-типологиялық әдіс дер едік. Түрлі жанр 

ескерткіштерін бір-бірімен салыстыра қарау, олардың ортақ сарындарын, ұқсас үндестігін тарихи-типологиялық 

тұрғыдан қарастыру да қажетті қорытындыларға әкелмек. Түрлі халықтардың эпикалық мұрасын салыстыра тексеру 

арқылы маңызды жаңалықтар ашып отырғаны да өтірік емес.  

Фольклордағы ұқсастық пен сәйкестіктің өзі типологиялық, генетикалық және тарихи-мәдени байланыстылық 

делініп, негізінде, үш жүйеге бөлінеді. Мұның алғашқысы неғұрлым кең тараған тұрақты фактор болып есептелінеді. 

Сонымен қатар, туысқан халықтардың, дамуы жағынан түрлі сатыдағы жұрттардың, ұзақ уақыт бір-бірімен мәдени 

қарым-қатынаста болып келген көршілердің фольклорын салыстырып зерттеу де пайдалы болмақ. 

Сондай-ақ, туыс халықтар фольклорындағы ауыс-түйістердің де анықталуы, олардың өзара сабақтастығы 

мәселелері де зерттеуді қажет етеді. Ол әсіресе Орта Азия, Кіші Азия, Сібір түркілері арасындағы фольклорлық 

үндестіктерді, жанрлық алмасуларды жіті тексеруге жетелейді. 

Тұрмыс-салттық жырлардың заманауи болмысы - бұл орындаушылық дәстүрлерді қорғау, сақтау және дамыту 

ғана емес, сонымен қатар сабақтастықты жалғастыру, жанды шығармашылықты іске асыру болып табылады. Ол 

экспедициялық тәжірибемен де тығыз байланысты болып тұр: әсіресе, тұрмыс-салт жырларының үлгілерін аудио-

визуалды және ноталық жазу түрінде көбейту; радио және телехабарлар, фильмдер арқылы көпшілікке тарату; 

конкурстар, фестивальдер (фольклорлық немесе этномәдени ансамбльдер), конференциялар, кітаптар, жинақтар мен 

дискілер шығару, ғылыми-зерттеу қызметі ісін арттыру арқылы ұлттық мұрамызды сана жаңғыруымен үйлестіре 

жалғастыра түсер едік. Тұрмыс-салт жырлары - қазақтың ұлттық сазгерлік шығармашылығының жаңа музыкалық 

шығармаларының қайнар көзі болып табылады. 

Қорытынды. Қазақтың тұрмыс-салт жырлары - қазақ ұлттық танымының тамыры десек болғандай. Қазіргі 

үдемелі һәм қарқынды технологиялық дамудың адамзат дүниетанымына да өзгерістер әкелгені белгілі нәрсе. 

Ғаламдануды сылтау етіп, жылдам өзгеріп жатқан әлемде күшті ұлттар кіші ұлттарды жұтып қояр тұста алдымен 

көмекке келер нәрсе оның рухани байлығы, генетикалық күштілігі дер едік. Қазір көзі ашық қырақты оқырман 

ұлттық мүдденің қаншалықты маңызды екінін түсіне бастады. Ал ұлттың мықты болуы, мәңгі болуы оның ұлттық 

коды мен ұлттық бірегейлігінің сақталуында. Ұлттық код пен ұлттық бірегейліктің түбірі қазақтың тұрмыс-салт 

жырларында жатыр. Бұл жырлады жас буынға тек оқытып, жаттатып қана қоймай, оны үйретудің тәсілдерін 

меңгеруге зәру болып отырмыз. Тұрмыс-салт жырлары арқылы сақталған ұлттық код пен ұлттық бірегейліктің 

қазіргі замандағы маңызы мен бүгінгі күнгі жаңаша түрленген нұсқаларын компаративистикалық көзқараспен 

саралау орынды болмақ.  

Зерттеуші Н.Қанағатова тұрмыс-салт жырларының кез келген түрінде мынадай қасиеттер сақталатынын ілгері 

тартады: 

- халықтың тұрмысы; 

- «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» заманды аңсау сарыны; 

- елдің арман-тілегін жеткізу; 

- атадан балаға мирас болған ұлттың ғұрыптық құнлыдықтарға құрметпен қарау және сақтау амал-харекеті; 

- Жырдың әуезі, мақам ерекшеліктері; 

- Халықтың қошеметі; 

- Тұрмыс-салт жырларының барша халыққа ортақ болуы, яғни қай нұсқаны болмасын, қай уақытта, нендей 

жағдайда да елдің әрбір азаматы қалауынша, керегінше пайдалана алады [10]. 

Задында, ұлттың ұлт ретінде өзінің болмысын сақтап қалуы мен жалғастыруында фольклорлық мұраның 

ерекше рөл атқарары кәміл. Осының бәрін ескере отырып, қазақ ғалымдары мүмкіндігінше, бар қал-қадірінше 

әлемдік және ұлттық фольклортану ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып, һәм оларды басшылыққа ала 

отырып, жаңа типтегі еңбектер жазады деп пайымдаймыз. Бұл еңбектердің жазылу концепциясына өзгерістер 

енгізілетіндігіне үміт басым. 

Ал тұрмыс-салт жырларын жаңа буын өкілдеріне үйретудегі методологиялық ерекшеліктердің де жаңа сипат 

алуы қажет-ақ. Өйткені, бар мұраны тек ғылыми тұрғыдан пайымдай беруден еш нәтиже шықпайды. Ендігі кезекте 

оның қолданбалы-практикалық негізіне жүгінген жөн.  

Қазіргі жастардың Батыс мәдениетіне бет бұрып, ұлттық құндылықтардан алшақтау бастауы, өз халқының ауыз 

әдебиеті үлгілерін місе тұтпағанынан деп пайымдааймыз. Жастардың патриоттық, отансүйгіштік қасиеттерін 

арттыру үшін міндетті түрде фольклорлық үлгілерді орынды пайдаланған жөн. Оны пайдаланып қана қоймай орта 

мектеппен қатар жоғары оқу орындарында дұрыс оқыту, санаға сіңіру мәселесін күн тәртібіне қою ісі өз-өзінен 

сұранып тұр.  

Мәселенің бір ұшы Қазақстанның жоғары оқу орындарында фольклор үлгілерінің оқытылмауына келіп тіреліп 

тұр. Егер бұл мәселе жүйелі түрде жүзеге аспайтын болса, онда қазақ жастары осылайша өзге мәдени құндылықтарға 

бет бұрып, соларды санасына сіңіріп, өз қабығынан жери беретін болады.  
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Бұл үдерісті тоқтату – уақыт күттірмейтін мәселе. Жас буынның сана жаңғыруына ұлт болып кірісетін заман 

туды. Ол үлкен мемлекеттік мінберлерден де айтылып жүр. Жастардың тәрбиелік мәні зор ұлттық фольклорымызға 

бет бұруын ұйымдастыру ісін жоғары оқу орындарда жалғастыруымыз қажет.  

Қазақтың тұрмыс-салт жырларын қазіргі таңда елімізде қарқынды дамытып отырған және соның негізінде 

жаңаша зерттеу концепцияларын ұсынып отырған ұлттық стратегиялық бағдарламалар және тұжырымдармен 

сабақтастыра зерттеген орынды деген пікірдеміз. Неге десеңіз, дүниеге келер жаңа еңбектер ұлт мүддесіне, оның 

идеологиялық негізіне айналуы қажет. Мәселеге осы тұрғыдан келгенде тұрмыс-салт жырларын өмір иірімдеріне 

енгізу және жас буынға үйрету басты мақсат болмақ. Ал оның қазақ халқының рухани мұрасын одан сайын үдете 

түсеріне сенім мол.  
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ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ КЕҢСЕ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН СТИЛІНІҢ ЕРЕКШЕКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Дипломатиялық стиль бірінші кезекте айқындық пен нақтылықты қажет етеді. Дипломатиялық тілдің 

ерекшелігі әр тақырыпқа сәйкес келетін әрбір сөз таңдалып алынады. Мақалада дипломатиялық тіл мен 

дипломатиялық құжаттарға назар аударылады. Олардың жіктелуін және негізгі ерекшеліктері қарастырылады. 

Мақалада дипломатиялық іс жүргізу лексикасының ерекшеліктері қарастырылған. Дипломатиялық кеңсе 

жұмысының тақырыптық лексикалық топтары шеңберінде тілдің лексикалық жүйесін талдау лексикалық 

материалды әр түрлі аспектілерде оқуға қол жетімді ететіндігі дәлелденді. Дипломатиялық іс жүргізудегі 

критерийлерге негізделген тақырыптық лексикалық топтарды жіктеу ұсынылады. Дипломатиялық құжат түрлері, 

жеке нота, вербалды нота, жартылай нота, меморандум, декларация ұғымдарына шолу жасалды. дипломатиялық 

тілдің сөздік қоры мен лексика-семантикалық негізі бар. Сондай-ақ халықаралық қатынас тілі болу мәртебесі 

дипломатиялық тілдің стильдік ерекшеліктері қарастырылды. Дипломатиялық құжаттардың рәсімделу мәселесі 

анықталады. 

Түйін сөздер:дипломатия, стиль, нота, вербалды нота, елшілік, келісім 
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TYPES AND STYLISH FEATURES OF DIPLOMATIC DOCUMENTS 

 

Abstract 

A diplomatic style primarily requires clarity and precision. For each topic, each word is selected, corresponding to the 

specifics of the diplomatic language. The article is devoted to the diplomatic language and diplomatic documents. Their 
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classification and main features are considered. The article discusses the features of the vocabulary of the diplomatic office. It 

has been proved that the analysis of the lexical system of the language within the framework of thematic lexical groups of the 

diplomatic department makes the lexical material available for reading in various aspects. It is recommended to classify 

thematic lexical groups according to the criteria of a diplomatic document. Explanations are given to the concepts of types of 

diplomatic documents, individual notes, oral notes, partial notes, memorandums, declarations. The diplomatic language has its 

own vocabulary and lexical and semantic basis. The stylistic features of the diplomatic language were also taken into account, 

the status of which is the language of interethnic communication. The requirements for the registration of diplomatic 

documents have been determined. 

Keywords: diplomacy, style, note, note verbale, embassy, agreement 
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ВИДЫ И СТИЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

Дипломатический стиль в первую очередь требует ясности и точности. Для каждой темы подбирается каждое 

слово, соответствующее специфике дипломатического языка. Статья посвящена дипломатическому языку и 

дипломатическим документам. Рассмотрены их классификация и основные особенности. В статье рассматриваются 

особенности лексики дипломатической канцелярии. Доказано, что анализ лексической системы языка в рамках 

тематических лексических групп дипломатического ведомства делает лексический материал доступным для чтения в 

различных аспектах. Тематические лексические группы рекомендуется классифицировать по критериям 

дипломатического документа. Даны пояснения к понятиям видов дипломатических документов, отдельных нот, 

устных нот, частичных нот, меморандумов, деклараций. Дипломатический язык имеет свой словарный запас и 

лексико-семантическую основу. Учитывались также стилистические особенности дипломатического языка, статус 

которого является языком межнационального общения. Определены требования к оформлению дипломатических 

документов. 

Ключевые слова: дипломатия, стиль, нота, вербальная нота, посольство, соглашение 

 

Кіріспе. Дипломатиялық құжаттарды ресми құжат, мемлекеттік маңызы бар құжаттар деп түсіну керек. 

Олардың мазмұны, атқарылар ісінен бұрын, яғни жұмыс басталғанға дейін белгіленеді. Мысалы, ұлттық мерекеге 

арналып жасалған мемлекет басшыларының жеделхаттары; ұсынысы бар жазбалар (сұрау салу, хабарлама және т.б.). 

Дипломатиялық құжаттарды рәсімдеу белгілі стереотиптерге және дайын клишелерге бағынатындығын ескеру 

қажет. Сондай-ақ дипломатиялық хаттарда адамның көңіл-күйіне, жанына тіл арқылы әсер ету (сендіру, райынан 

қайтару, көңілін көтеру, жұбату, т.б.) қызметінің басымдығына ерекше мән беру қажет. Демек дипломатиялық тілде 

жұмыс жасауды сөзбен жұмыс деп сипаттауға болады. 

Халықаралық қатынастар тарихында іргелі көзқарастарды ұсыну барысында айтылмақ ойдың дәлсіздігінен, 

дәйегі жоқ, нандыру уәжі жоқ, прагматикалық тәсілдері жоқ сәтсіз дипломатиялық қатынастарға көптеп мысал 

келтіруге болады. Демек, сылдыр сөз, ұзаққа созылған бос әңгімелер дипломатиялық қатынас құра алмайды. Сондай-

ақ егер мазмұнның қысқалығы қағаздың мағынасына зиян тигізетіні анық болса, онда бұл да қажет емес. Яғни 

дипломат өзі қалаған нәрсені толық және дәл білдіру керек екенін түсіну өте маңызды. Қазіргі қоғамда 

дипломатияны келіссөздер өнері деп атайды.  

Әдістемесі. Дипломатиялық құжаттардың сөздік қорын тақырыптық топтарға бөлу әлі де болса шешілмеген 

мәселе болып қала береді, дегенмен лингвистер оған жиі жүгінеді. Атап айтқанда, М.В.Беляков дипломатиялық 

кеңсе жұмысының лексикасының тұжырымдамалық салаларға және тақырыптық топтарға бөлінуін егжей-тегжейлі 

талдап, тақырыптық-лексикалық топтарды бір сөздің екінші сөзбен ішінара немесе толық ауыстырылуы, белгілі бір 

контексттік жағдайдағы сөздердің мағыналық жақындығы, антонимиялық сияқты критерийлер бойынша зерттеуді 

ұсынады.[1]. 

А.А.Тимофеевтің еңбегінде лексикалық-тақырыптық және лексика-семантикалық топтарды анықтау 

принциптері көрсетіледі. Зерттеуші тақырыптық-лексикалық топтардың маңызды белгілерін «Бұл сөздер топтары 

лексикалық ассоциацияларды құрайды, себебі біртектес салыстырмалы мағыналары бар сөздер» деп анықтайды [2, 

841б]. 

Дипломатиялық құжаттардың тілі мен стилін зерттеген М.В.Зарипованың еңбектерінде семантикалық өрістің 

шекаралары анықталады, өріс лексикалық бірліктерінің құрамы, өріс құралған семалардың жиынтығы мен 

иерархиясы қарастырылады. [3, 195б]. 

Дипломатиялық астырт стиль құрылымын лингвистер дәстүрлі түрде үш типке ажыратады: заңнамалық астырт 

стиль, дипломатиялық және әкімшілік-іс жүргізушілік стильдері. Ғылыми әдебиеттерде төрт ішкі стильді бөлу 

ұсынылады: дипломатиялық, құқықтық (заң шығарушы), кеңсе және іскерлік (әкімшілік кеңсе), ресми хат-хабар 
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(өндірістік хат-хабар). Алайда, кейбір зерттеушілер тек екеуін бөліп көрсетуді ұсынады: ішкі стиль: ресми деректі 

және ресми-іс қағаздары [4, б-75]. 

Нәтижелер. Дипломатиялық құжаттардың жіктелуі. Дипломатиялық құжатар қатарына ең маңызды деп 

саналатын бес құжат енеді. Олар:  

1.Ауызша жазбалар.  

2.Жеке жазбалар.  

3.Меморандумдар.  

4.Естеліктер.  

5.Жеке, жартылай ресми хаттар.  

Ұсынылған негізгі дипломатиялық құжаттар халықаралық қатынаста көптен бері қызмет етіп келе жатыр. 

Сондай-ақ дипломатиялық құжаттамаға қойылатын талаптарға толығымен жауап береді. Дипломатиялық 

қатынастар тәжірибесі бүгінде басқа құжаттарды пайдаланудың кең мүмкіндіктерін ашты. Олардың қатарына: 

коммюникелер, жеделхаттар, мәлімдемелер және ноталар мен атташе жатады. Аталған дипломатиялық құжаттар 

мемлекеттер арасындағы байланыс процесінде, сондай-ақ дипломатиялық жоспардың күнделікті қызметінде 

қолданылады. Бұл дипломатиялық құжаттарды түрлерге және типтерге жіктеудің арнайы критерийі жоқ. Себебі 

мәселен, «дипломатиялық» және «хат алмасу» құжаттары арнайы стильдік белгілермен шектелмейді. Бірақ қызметі 

мен мақсаты жағынан айырмашылықтары болатыны анық. Мысалы, дипломатиялық құжаттарға тек елшіліктер мен 

Сыртқы істер министрлігінің құжаттары енеді. Ал хат алмасу құжаттары сыпайылықты сақтайтын прагматикасы 

бар, протоколдық формулалары бар ауызша және жеке жазбалар болып саналады. Сондай-ақ хат алмасу 

құжаттарына курьерлер жіберетін меморандумдар да жатқызылады. (бірақ құжаттық формада, сирек қолданылады). 

Енді дипломатиялық құжаттардың әрқайсысына жек тоқталайық. 

Жеке нота. Дипломатиялық құжаттардың бір түрі - жеке нота. Айта кету керек, ол іргелі және маңызы бар 

мәселелерге бағытталған. Сондай-ақ арнайы ережеге негізделген ауқымды іс-шара туралы мәліметті баяндаудан 

тұрады. Жеке нота жазбасы бірінші тұлғада жасалады, ал құжаттың бастапқы бөлігі ілтипат қатынасынан басталады. 

Жеке ноталардың ішінде кең таралған құжаттардың бірі - сыртқы істер министрінің мәлімдемесін қамтитын 

дипломатиялық құжаттар. Әдетте, олар «Құрметті министр мырза» немесе «Құрметті Елші мырза» деген сөздерінен 

басталады. Ілтипат кіріспесінен кейін қағаздың мағыналық бөлігі жалғасады. Соңы - сыпайылықтың белгілі бір 

формуласы, басқаша айтқанда, автор «адамға деген құрметін дәлелдейтін» комплименттер жазылады. Жеке 

ноталардың тоналдылығы барынша жылы, яғни тату қарым-қатынасқа негізделеді. Сондықтан жеке нотада достық 

қатынасты ұстанған жөн. Кез-келген жағдайда, адресаттың жеке қолтаңбасы құжаттың маңызды құрамдас бөлігі 

болып қала береді. Бұрынғыша, қазіргі кезеңде де жеке нота қағазына қара сиямен толтырылған автоқаламмен қол 

қою дәстүрге айналды. Сыртқы істер министрі немесе басқа деңгейдегі министрлердің мәлімдемесі бар 

дипломатиялық құжаттарда қызыл немесе басқа түстегі шарикті қаламдар ешбір жағдайда қолданылмайды.  

Вербалды нота. Дипломатиялық құжатта ескерту нотасы деп те атайды. Бұл дипломатиялық құжатты қазіргі 

кездегі ең кең тараған түрі деп түсіну керек. Елшіліктер мен сыртқы істер министрліктері хат алмасуды, әдетте, 

вербалды ноталар арқылы жүзеге асырады. Вербалды нота көп жағдайда төтенше жағдайларды хабарлау және әрі 

қарай шешу үшін қолданылады. Олар экономикалық, саяси, ғылыми-техникалық және басқа да көпжақты және 

екіжақты проблемаларды хабарлайды. Вербалды нота көмегімен елшілік қызметкерлерінің қатысуымен болатын 

жолдағы апаттар ескертіледі, виза сұралады, өкілдік жоспары туралы елшіліктерге жеткізіледі (мысалы, 

дипломатиялық маңызы бар корпустың ел бойынша саяхаттарын ұйымдастыру туралы, өндірістік құрылымдар мен 

ғылыми ұйымдарға экскурсиялар туралы, дипломаттарды шақыру туралы, мысалы, елдің ұлттық мерекесінің 

құрметіне арналған іс-шарада), сондай-ақ жаңа қызметкерлердің келуі, қызмет мерзімі аяқталған деп саналатын 

қызметкерлердің кетуі туралы ақпарат. Қарастырылып отырған дипломатиялық құжаттарға миссияның нақты 

сұранысы немесе белгілі бір халықаралық іс-шараға аккредитор ретінде қатысатын мемлекет қатынасы кіруі мүмкін.  

Меморандум – жеке құжат немесе вербалды нота және жеке нотамен бірге жіберілетін дипломатиялық 

құжаттың бір түрі. Оның басқа құжаттардан ерекшелігі – кез келген мәселе нақты және құқықтық негізге сүйеніп 

көрсетіледі. Австриялық дипломат Х.Вильднер пікірінше, меморандум мәселені объективті түрде қарастыруға 

мүмкіндік береді. 

Жартылай ресми сипаттағы жеке хат – дипломатиялық корреспонденцияның таныс ресми тұлғаларға 

жіберілетін түрі. Ол, әдетте, кей мәселелерді шешуде автордың мүдделерін көрсеткісі келмей, болып жатқан 

жағдайларға, оқиғаларға жеке өзінің көзқарасын, қатынасын білдіргісі келгенде жазылады. 

Декларация – мемлекеттердің, үкіметаралық және халықаралық ұйымдардың саяси, халықаралық қатынас, ха-

лықралық құқық салаларындағы қағидаларын анықтайтын біржақты, екіжақты және көпжақты акт болып табылады. 

Декларацияның үлкен саяси-дипломатиялық мағынасы бар және ол мемлекеттік деңгейде қабылданады [5]. 

Талқылау. Дипломатиялық құжаттарды дайындау барысында ақиқат пен жалғандықтық аражігін ажырата 

білуге талпыну қажет. Халықаралық қатынастар жүйесінде көптеген ұсыныстар мен тілектер жарияланады. Бұл 

ұсыныстар шарттар, келісімдер, қарарлар жобаларының тармақталуына байланысты бұл саладан бейхабар жанға 

оларды толық қабылдап дұрыс түсінуі қиынға соғады. Сол себепті ол тармақтардың мазмұнын әлемдік қоғамға 

түсінікті, жалпыға бірдей ашық түрде болуын қамтамасыз ету дипломатиялық құжаттардың маңызды жақтарының 

бірі болып табылады. Мәселені тек баяндау кеінде ғана хабарлау дипломатиялық ққжаттардың мәнін ашпайды. 

Өйткені мұнда баршаға баспа бетінен, радио, телеарналардан немесе бұған дейінгі дипломатиялық құжаттарды 
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келтірілген мәліметтерден белгілі хабарлама күйінде жарияланады. Сондықтан мәселені қарапайым түрде хабарлау 

белгілі ақиқатты қайталаумен тең. Егер мәселе баяндау түрінде емес, белгілі мәліметтермен мәселенің жаңа жақтары 

өзара байланыстырылып, жаңа қырынан ашыла түсетін болса дипломатиялық құжатқа деген қызығушылық арта 

түседі. Сөйлем, құжатпен танысатын жақты ойландыратындай, сұраулы мағынада, пікір алмасу кейпінде, әр сөз 

өзіне тән екпінде, яғни сұхбаттасу тіліне жақындата алынса, дипломатиялық құжат мазмұны мәнді болады. 

Қорытынды. Қорыта келгенде дипломатиялық тілдің сөздік қоры мен лексика-семантикалық негізі бар. 

Сондай-ақ халықаралық қатынас тілі болу мәртебесі дипломатиялық тілдің стильдік ерекшеліктері қарастырылды. 

Дипломатиялық құжаттардың рәсімделу мәселесі анықталады.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос о предпосылках перехода информатизации образования к 

цифровизации, процесса формирования профессиональной компетенции будущих филологов: от частичного и 

предметного применения информационных коммуникативных технологий обучения к непрерывному и системному 

использованию цифровых технологий. Цифровизация учебного процесса предполагает глобализацию, 

интернационализацию, информатизацию системы непрерывной уровневой подготовки будущих 

конкурентоспособных специалистов. Процесс цифровизации педагогических условий требует обновления 

образовательных программ. На сегодняшний день в формировании и развитии профессиональной компетенции 

филологов приобретает особую значимость новые подходы интенсификации методов и приемов обучения. 

Актуализируется задача обеспечения качества цифрового образования, и намечаются пути педагогических 

исследований по подготовке бакалавров «Русский язык и литература»: образовательный контент цифровых 

ресурсов, региональный аспект, педагогические условия перехода и переноса в глобальную сеть университетского 

образования. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, подготовка специалистов, обучение 

языкам, инновационные методы, модель цифровых компетенций 
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ФИЛОЛОГ-СТУДЕНТТЕРДІ ДАЙЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ БІЛІМ БЕРУДІ ЦИФРЛАНДЫРУ 

 

Аңдатпа 

Бұл жұмыста білім беруді ақпараттандырудың цифрландыруға көшу алғышарттары, болашақ филологтардың 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру процесі: оқытудың ақпараттық коммуникативтік технологияларын ішінара және 

пәндік қолданудан цифрлық технологияларды үздіксіз және жүйелі пайдалануға көшу мәселелері қарастырылады. 

Оқу процесін цифрландыру болашақ бәсекеге қабілетті мамандарды үздіксіз деңгейлік даярлау жүйесін 

жаһандандыруды, интернационализациялауды, ақпараттандыруды көздейді. Педагогикалық жағдайларды 

цифрландыру процесі білім беру бағдарламаларын жаңартуды талап етеді. Бүгінгі таңда филологтардың кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру мен дамытуда оқытудың әдістері мен тәсілдерін қарқындатудың жаңа тәсілдері ерекше 

маңызға ие. Сандық білім беру сапасын қамтамасыз ету міндеті өзектілендірілуде және «орыс тілі мен әдебиеті» 
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бакалаврларын даярлау бойынша педагогикалық зерттеулердің жолдары белгіленіп отыр: сандық ресурстардың 

білім беру контенті, аймақтық аспект, университеттік білім берудің жаһандық желісіне көшу мен көшірудің 

педагогикалық шарттары. 

Түйін сөздер:білім беруді цифрландыру, сандық технологиялар, мамандарды даярлау, тілдерді оқыту, 

инновациялық әдістер, сандық құзыреттілік моделі 
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TRAINING  PECULIARITIES  OF  PHILOLOGY  STUDENTS  IN  DIGITAL  EDUCATION  ENVIRONMENT 

 

Abstract 

This article considers the issue regarding the educational transition from informatization to digitalization, the formation 

process of future philologists’ professional competence, namely from the partial and substantive use of information and 

communicational teaching technologies to the sustained and systematic usage of digital technologies. The digitalization of 

educational process will lead to the globalization, internationalization and informatization of competitive specialists’ ongoing 

level-based training system, also the process for academic condition requires the renovation of educational programs. 

Currently, new approaches for strengthening of teaching methods and techniques are acquiring particular significance in the 

formation and development of professional competence among philologists. The task which ensures the quality of digital 

education is being maintained, moreover the means are outlined regarding educational research for the preparation of bachelor 

students in Russian Language and Literature, such as educational content of digital resources, the regional aspect, the 

pedagogical conditions for the transition and transfer to the global network of university education. 

Keywords: educational digitalization, digital technologies, specialist training, language learning, innovational methods, 

model of digital competency 

 

Введение. Наблюдаемая сейчас глобальная цифровизация практически всех сторон современного общества 

существенным образом влияет и на сферу образования, ставит перед ним новые задачи. И это связано не только с 

пересмотром содержательного уровня образования. Требуют пересмотра и научного осмысления новые 

компетенции, необходимые в цифровом обществе, технологии их формирования. Все это способствует активному 

поиску учеными педагогических технологий, соответствующих требованиям времени, запросам, интересам 

современного общества, нуждающегося в квалифицированных специалистах нового формата.  

Цифровые технологии представляют собой уникальный инструмент, который позволит качественно 

совершенствовать уже имеющиеся (действующие) образовательные программы, технологии, оптимизировать 

внутренние ресурсы вуза, и вместе с тем создать новые, актуальные методики (технологии), способствующие 

повышению его конкурентоспособности, повышению академического статуса, успешной интеграции вуза в мировое 

образовательное пространство, созданию дополнительных ценностей для обучающихся.  

Цифровая трансформация образования, бесспорно, меняет систему отношений в обществе, в том числе и в 

образовании. В современных условиях обучение не может быть сконцентрировано только на преподавателе, как 

координаторе, тренере, менторе. Сейчас студенты, стремясь быть активными участниками учебного процесса, 

имеют возможность строить индивидуальную образовательную траекторию, что предполагает смещение акцента на 

развитие у них самостоятельности, творческого подхода, ответственности к получению, отбору, освоению 

информации. Вместе с тем учитель должен обладать определенной цифровой грамотностью, культурой, владеть 

приемами получения, отбора и обработки информации, умело применять цифровые ресурсы в педагогической 

практике. 

Многие положения традиционной дидактики, педагогические технологии, лингвистические исследования 

требуют своего переформатирования с учетом современных реалий. Исследователи выделяют три основные 

методологические проблемы с серьезным фундаментальным и прикладным значением, требующие осмысления в 

связи с цифровыми реалиями: психологическую, педагогическую и лингвистическую.Так, психологические 

особенности современных детей «поколения Z» требуют иных подходов к обновлению содержания образования, его 

презентации в учебном процессе, созданию учебной литературы. Дидактика цифрового обучения и воспитания 

(цифровая дидактика) требует трансформации (модернизации) традиционных принципов, методов и приемов. 

Требуется новая теория учебника, не линейного бумажного, а учебника цифрового (по сути, он превращается в 

образовательную электронную среду). В лингвистике большое значение сейчас уделяется проблеме описания 

семиотической системы новой (дисплейной, цифровой) коммуникации [1].  

Методика. В настоящее время в практике подготовки специалистов в вузе, в том числе обучения языкам 
(родному, иностранному), активно используются различные инновационные методики. Среди них можно выделить 
интерактивное обучение, интегративное обучение, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и т.д. Сравнительно недавно в научном и практическом обиходе активно стали использоваться понятия 
«цифровая грамотность», «цифровые технологии», «цифровая образовательная среда» «цифровая школа». При этом 
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ключевое понятие «цифровые технологии» зачастую смешивается или подменяется понятием «информационно-
коммуникативные технологии». Нам представляется вполне обоснованным понимание цифровизации образования 
как продуктивного применения обучающимися цифровых технологий, расширяющего горизонты их познания, 
обеспечивающего их включение в самостоятельный поиск и отбор информации, ее креативное использование, 

участие в проектной деятельности [2]. 
Внедрение цифровых технологий требует модернизации профессиональной подготовки современных 

специалистов различного профиля, обладающих стойкими цифровыми компетенциями. Модернизация образования 
понимается как объективный процесс, обусловливающий его реформирование и продвижение в направлении 
формирования новых смыслов и ценностей, содержания образования и подходов к методам обучения, контроля и 
оценки результатов образовательной деятельности. В этом аспекте модернизация профессиональной подготовки 

педагогов-филологов в вузе предусматривает обновление содержания соответствующих образовательных программ, 
разработку базовой модели цифровых компетенций выпускника и критериев определения уровня их 
сформированности, подготовку учебно-методических материалов обновленного содержания, разработку и 
внедрение программ дисциплин вузовского компонента в рамках исследуемой проблемы.  

Методологической основой современного высшего отечественного образования выступают установки 
Стратегии «Казахстан-2050», Патриотического акта «Мәңгілік ел», программной статьи Первого Президента страны 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», Государственной программы развития образования 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы, Закона Республики Казахстан «О статусе педагога», Государственной 
программы «Цифровой Казахстан» (2017) и другие стратегически важные документы, которые ориентируют на 
дальнейшее реформирование и совершенствование деятельности организаций образования, радикальную 
перестройку учебно-воспитательного процесса, формирование конкурентоспособной личности педагога, способной 
к адаптации, мобильной переориентации и саморазвитию в условиях глобальной цифровизации общества, готовой к 

постоянному повышению своего общеобразовательного и профессионального уровня, к осуществлению 
происходящих в республике крупномасштабных преобразований в аспекте своей профессиональной деятельности 
[3, 4; 5; 6,7, 8]. 

Сейчас в обществе наблюдается активизация внимания к языковому образованию личности. Сегодня грамотное 
владение языком (родным, иностранным) является одним из показателей конкурентоспособности специалиста 
любой сферы, успешности его профессиональной деятельности. Обучение языку воспринимается как обучение 

коммуникации, при этом речь идет о новой форме коммуникации – цифровой, или дисплейной. Это, в свою очередь, 
ставит перед исследователями задачу лингвистического описания данной новой коммуникации. «Подобно тому, как 
существует риторика, орфография и каллиграфия, так же должна быть описана система правильной и эффективной 
цифровой коммуникации, с ее допущениями и исключениями» [1]. Это задача будущего, и ее постепенное решение в 
перспективе найдет свое адекватное отражение в практике обучения русскому языку и литературе, подготовке 
специалистов в данной сфере.  

Цифровизация образования требует пересмотра содержания дисциплин образовательных программ с учетом 
современных реалий. В частности, наблюдаемое сейчас в обществе смещение языковых приоритетов, 
трансформация статуса русского языка в Казахстане не могут не найти своего отражения в практике подготовки 
специалистов данного профиля. Несомненно, содержание филологических дисциплин должно быть пересмотрено, 
адаптировано с учетом цифровых технологий.  

В этой связи особую актуальность приобретает обобщение современного состояния и тенденций 

профессиональной подготовки учителей русского языка и литературы нового формата, разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию качества образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров, разработка проекта программ вузовского компонента «Цифровые технологии в преподавании русского 
языка» и «Цифровые технологии в преподавании русской литературы».  

Перечисленные выше стратегические государственные документы нацелены на решение актуальных вопросов 
в отечественной системе образования и науки, на ее дальнейшее развитие в соответствии с лучшими 

отечественными и мировыми практиками, поскольку оценка уровня грамотности и компетенций населения 
Казахстана свидетельствует о значительном отставании от многих стран мира. 

Так, утвержденная в декабре 2019 года Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы ориентирована на решение ключевых идентифицированных проблем, развитие 
системы образования и науки для повышения ее конкурентоспособности и приближения к лучшим мировым 
практикам. Отмечается, что Казахстану необходимо в ближайшие 6 лет принять кардинальные меры по улучшению 

качества образования и науки. Одна из ключевых задач отечественного образования – наряду с обеспечением 
высокого статуса профессии педагога, модернизировать педагогическое образование [6]. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан», нацеленная на «ускорение темпов развития экономики 
республики и улучшение качества жизни населения», ориентирована на «повышение цифровой грамотности в 
среднем, техническом и профессиональном, высшем образовании».Цели Программы в области квалификации 
кадров предусматривают полное обновление системы образования в соответствии с лучшими мировыми 

практиками. «Новое образование будет отвечать потребностям цифровой экономики с акцентом, прежде всего, на 
навыки в анализе информации и развитие креативности мышления, нежели на заучивании фактов и формул.В сфере 
высшего, послевузовского образования будут также актуализированы типовые учебные планы и программы на 
основе профессиональных стандартов и требований рынка труда» [8].  
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В свое время первый президент страны Н.А.Назарбаев в Послании народу РК «Новые возможности развития в 
условиях Четвертой промышленной революции»(2018)четко обозначил задачу развития человеческого капитала 
посредством создания собственной передовой системы образования. А это возможно лишь при адекватной 
адаптации отечественного образования к потребностям новой инновационной индустриализации, диктующей 

необходимость формирования у обучающихся навыков креативного мышления, творческого подхода к 
самостоятельному поиску и отбору необходимой информации, умению грамотно ее использовать. 

Несмотря на принятую Государственную программу развития образования и науки Республики Казахстан на 
2020-2025 годы, «дорожную карту» полиязычия, вопросы совершенствования подготовки квалифицированных 
учителей русского языка и литературы новой формации, организации системной профессиональной ориентации на 
педагогическую профессию обучающихся с лингвистическими способностями на основе лучшего международного и 

казахстанского опыта не теряют своей актуальности и сейчас.  
Существует явное противоречие между потребностями, запросами современного цифрового общества в 

качественной подготовке учителей русского языка и литературы и действующей системой педагогического 
образования, которое выражается в недостаточности научно-методических и лингводидактических рекомендаций по 
эффективному использованию в педагогической практике цифровых образовательных технологий. Современный 
учитель должен быть методически «гибким», т.е. адекватно, эффективно, методически обоснованно применять в 

своей профессиональной деятельности как традиционные, наработанные методики обучения, так и современные 
цифровые ресурсы с учетом конкретных условий обучения, включая технические ресурсы образовательного 
учреждения, региональные условия обучения.  

В Казахстане проблема цифровизации образования стала активно разрабатываться в последние годы. 
Исследованием вопросов, касающихся информатизации общества и образования, занимались многие отечественные 
и зарубежные ученые. При этом данная проблема рассматривалась в различных аспектах, в том числе социально-

философском (Е.Бидайбеков, Ш.Блял, Б.К.Кудайбергенов и др.), политико-правовом (М.К.Сулейменов; 
М.А.Толеген, М.М.Аренов);экономическом (С.Б.Абдыгаппаров, Ж.Борамбаева и др.). 

В казахстанской педагогической науке накоплен определенный потенциал в области использования цифровых 
технологий в образовательном процессе, в том числе на различных уровнях системы образования (среднее, 
профессионально-техническое, высшее). Так, авторы исследований анализируют основные тенденции 
дигитализации (перевода в цифровой формат) отечественного образования (Б.С.Каримова и др.) [9], способы 

дистанционного взаимодействия субъектов образования на различных этапах, включая мотивационноцелевой, 
содержательный, операционнодеятельностный и оценочный компоненты учебного процесса, с учетом 
закономерностей и принципов обучения, основанных на интеграции различных видов деятельности. Исследуются 
педагогические приемы и средства, вопросы создания инфокоммуникационной образовательной среды за счет 
новых современных возможностей информационных и коммуникационных технологий (Е.В.Артыкбаева, 
А.Ж.Арыстанова, Ж.Ш.Бахтыбаев, А.А.Досмаханова, У.Т.Нурманалиева, Ж.М.Тусубаева и др.).  

Психолого-педагогические аспекты цифровизации образовательной сферы являются предметом научных работ 
исследователей А.Ж.Абдрахмановой, Г.Б.Алипкалиевой, Б.А.Абдыкаримова, А.А.Абдукадыровой, М.С.Малибекова, 
М.Р.Нургужина, Г.К.Нургалиевой идр.  

Авторы рассматривают различные аспекты проблемы, среди которых- создание информационно-
образовательной среды, использование информационно-коммуникативных технологий в образовании, роль 
образовательной среды и образовательной культуры в обеспечении цифровой грамотности населения и т.д.  

Так, Г.К.Нургалиева, А.И.Тажигулова определяют индикаторы, с помощью которых можно описывать текущее 
состояние данного процесса. Как подчеркивают исследователи, мониторинг и оценка результатов внедрения 
информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс имеет решающее значение при 
определении дальнейшей стратегии развития информатизации образования. При этом важно отслеживать влияние 
информатизации образования на развитие личности школьника и профессиональное совершенствование педагога. В 
своей монографии Г.К. Нургалиева и А.И. Тажигулова исследоваливопрос контентного обеспечения 

информационной образовательной средыучебного заведения. Ученые считают, что «информационно-
образовательные ресурсы – это национальное достояние, которое обеспечивает системное накопление контента 
образования в цифровом формате как банк педагогического опыта, который в дальнейшем будет передаваться 
следующим поколениям» [10]. 

Ряд ученых исследуют роль образовательной культуры и образовательного пространствакак показателей 
уровня общего развития социума [11]. 

Не остаются без внимания и вопросы повышения цифровой грамотности студентов и преподавателей 
колледжей. Так, разрабатываются программы развития цифровизации среднего профессионального образования, 
предусматривающие обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями 
работодателей, рынка труда [12, с.6].  

Исследователи также рассматривают вопросы использования информационных технологий в повышении 
квалификации педагогов, роль информационно-образовательной среды в обеспечении качества повышения 

квалификации. Так, А.Ж.Абдрахманова, Г.Б.Алипкалиева рассматривают внедрение цифровых технологий в 
практику повышения квалификации педагогических работников, отмечая три приоритетных направления развития 
отечественного образования – «развитие информатизации в системе среднего образования, автоматизация процессов 
управления образования, подготовка IT-специалистов» [12]. 
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Результаты. Анализ специальной литературы по данной теме позволяет отметить, что недостаточно 

исследованы вопросы подготовки студентов к профессионально-цифровой деятельности в рамках будущей 

предметной деятельности, в том числе и в сфере преподавания русского языка и литературы. Это свидетельствует о 

необходимости научно-методологических и методических разработок, концептуально охватывающих весь комплекс 

проблем цифровизации образования в конкретной предметной области. Среди первоочередных задач, требующих 

своего решения, выделяются:  

- научная разработка различных вариантов содержания образования и обучения, основанных на возможностях 

цифровых технологий; 

- использование возможностей современной дидактики в повышении эффективности цифровой 

образовательной среды; 

- практическое обоснование интеграции современных цифровых технологий и образования как условие 

перевода учебной деятельности студента в профессиональную. «Реализация данных задач предполагает обновление 

содержания обучения, разработку и внедрение новых методов организации образовательного процесса вуза на 

основе информационных технологий» [13].  

Вопросы цифровой трансформации образовательной системы активно исследуются и в странах СНГ. В работах 

ученых так же, как и в отечественной науке, рассматриваются основные тенденции развития дигитализации в 

современном высшем учебном заведении, перспективы их взаимодействия, взаимовлияния, плюсы и минусы 

дигитализации, ее негативные последствия для школьников и студентов (Д.А.Торопов, О.И Попова, Н.Б.Стрекалова, 

М.Кушнир, Г.А.Мавлютова, И.Н.Розина, И.А.Воеводкин, Е.В.Царегородцева, Н.П.Петрова и др.). 

Так, Д.А.Торопов, анализируя опыт ведущих зарубежных стран в области цифровизации образования, 

отмечает, чтов Германии в 2016 принята Программа «Образование в цифровом мире», согласно которой каждый 

учащийся должен иметь доступ к цифровым технологиям. Предусмотрен пересмотр содержания компетенций, 

которые должны нести в себе интегративное, междисциплинарное знание. Эти «компетенции в цифровом мире» 

рекомендуется разделить на шесть направлений, а именно:  

– искать, обрабатывать, сохранять;  

– общаться и сотрудничать;  

– производить и демонстрировать;  

– защищать и действовать продуманно и надежно;  

– решать проблемы и действовать;  

– анализировать и рефлексировать. 

В методическом плане это подразумевает «абсолютно новую организацию учебного процесса. В центре 

внимания должно оказаться такое обучение, которое будет ориентировать учащихся на достижение результата, 

творческое осмысление и одновременно критическое отношение к выполняемому ими заданию. Педагог все в 

большей степени играет роль консультанта, некоего сопровождающего в процессе обучения» [14, с. 114].  

Активно исследуются вопросы трансформации управления вузами в эпоху цифровизации. «В условиях 

беспрецедентной модернизации современный университет обязан адаптироваться для сохранения своих уникальных 

качеств и конкурентных преимуществ, грамотно выстроить стратегию своего развития, направлений экспертных 

разработок и научно-исследовательской модели развития»[15, с.6].  

Исследователи подчеркивают неизбежность трансформации роли преподавателя в условиях цифровизации 

образования. О.И.Попова, прогнозируя возможные перемены в высшем образовании, отмечает: «Цифровые 

технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму их подачи. Это не только ставшие 

уже рутиной электронные презентации или использование видео. Возможны прямые подключения к электронным 

базам данных, новостям, проходящим форумам, видео-трансляциям, системам стимуляции, электронным 

тренажерам. Происходит трансформация обучения. Исчезает необходимость в преподавателе как ретрансляторе 

знаний. Появляется потребность в формированииу потребителей мотивации к обучению. В передаче навыков и 

наставничество в роли ментора» [16, с.159]. 

Н.Б.Стрекалова, подчеркивая, что «внедрение цифровых технологий потребует пересмотра содержания 

подготовки современных специалистов, в том числе и научно-педагогических работников», вместе с тем отмечает 

необходимость прогнозирования возможных рисков «цифровой колонизации» и связанных с ними изменений в 

системе образования. Среди них – потеря базовых когнитивных компетенций (письмо, чтение, логика), снижение 

качества обучения, «публичная» модель педагога-преподавателя, высокие требования к его психологическим 

качествам, рост конфликтов и т.д. [17, с.87]. 

Если казахстанские исследователи акцентируют внимание на формировании и развитии в образовательной 

сфере информационно-образовательной среды (ИОС), информационно-коммуникационной среды (ИКС), то в 

российской педагогической науке активно исследуется роль цифровой образовательной среды (ЦОС), которая, по 

мнению исследователей, станет основой цифрового образования, основой образования будущего. Так, по мнению 

М.Кушнира, «цифровая образовательная среда – это открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. Слово «открытая» означает 

возможность и право использовать разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять 

новые по собственному усмотрению» [18]. 
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Вопросы эффективного использования современных информационных технологий, электронно-
образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы в современной школе рассматриваются в работах 
российских учителей-практиков (И.В.Демина, Е.А.Максименко, Г.Н.Алешиной и др.), которые, исходя из 
собственного опыта, подчеркивают, что «задачи, стоящие перед учителем-словесником, отличаются от целей и задач 

других учителей-предметников. Наша главная цель – это сохранение души ребенка, развитие творческой личности. 
Задачи эти предполагают, в первую очередь работу с текстом, с художественным словом, с книгой» [19].  

Анализ научной литературы позволил установить, что одной из актуальных задач современного высшего 
образования являются вопросы подготовки специалистов, обладающих устойчивыми «цифровыми компетенциями» 
и способными их грамотно применять в своей профессиональной деятельности. «Сегодня актуальным является 
вопрос разработки базовой модели компетенций современного профессионала в сфере цифровизации, определение 

перечня ключевых компетенций и механизмов их актуализации, в том числе с учетом региональных особенностей и 
фиксации персональной траектории развития обучающегося» [15, с.6]. Существует большая потребность в 
разработке и апробации учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных 
лабораторий для углубленного изучения различных предметов. Отмечается необходимость поддержки учителя, 
посредством повышения качества его подготовки, учебно-методического обеспечения, управления, создания 
образовательной среды, научных разработок и экспертизы, независимого мониторинга. 

Если раньше общество дискутировало на тему, нужно ли нам дистанционное обучение, то внезапно 
обрушившаяся пандемия коронавируса поставила точку в этом затянувшемся споре и доказала насущность и 
востребованность дистанционного обучения. При этом некоторые страны остались верны традиционному обучению 
в школе, другие, в том числе и Казахстан, перешли на дистанционную форму обучения. На основе изучения опыта 
зарубежных стран, рекомендаций Всемирного банка, ЮНЕСКО были определены тактика и стратегия обучения 
(например, в средней школе – обучение через интернет и уроки по телевидению и радио). Вместе с тем предстоит 

еще большая работа в этом направлении. Как признает министр МОН РК А.Аймаганбетов, «пандемия пройдёт рано 
или поздно, но нам нужно быть готовыми к тому, что ….. придётся жить в условиях нестабильности, неопре-
делённости, сложности и неоднозначности мира. Система образования должна приспосабливаться к этому» [20].  

Сейчас школьники и студенты вузов активно пользуются цифровыми образовательными ресурсами, 
рекомендованными МОН РК. Например, Bilim media Group, Daryn Online, Платформа Opiq (для школьников); 
Platonus, Moodle, Coursera и др. для студентов вузов. 

Основные проблемы, связанные с цифровой трансформацией образовательной сферы и требующие своего 
решения: 1.Необходимость законодательного закрепления понятия «дистанционное обучение» с его необходимой 
регламентацией. 2. Создание отечественных онлайн-платформ; развитие отечественных цифровых образовательных 
ресурсов. 3. Повышение информационной компетентности педагогов посредством курсов ПК, обучение базовым 
навыкам работы с цифровыми технологиями при подготовке будущих учителей в вузе и др. Одна из задач в этом 
направлении – определение круга (перечня) «цифровых» компетенций, которыми должен обладать выпускник, 

разработка критериев для определения уровня сформированности ключевых компетенций.  
Таким образом, перед учеными педагогического вуза стоит задача разработки научно обоснованной, 

экспериментально проверенной, методически обеспеченной технологии подготовки учителей русского языка и 
литературы нового формата, в рамках которой предусматривается:  

- обновление содержания образовательных программ «Русский язык и литература» (чему учить?) на уровнях 
бакалавриата и магистратуры (кого учить?), выявлены наиболее эффективные методы и приемы обучения 

посредством трансформации традиционных и использования новых, наиболее оптимальных в условиях 
цифровизации образовательного процесса (как учить?); 

- разработка базовой модели «цифровых» компетенций выпускника образовательной программы «Русский язык 
и литература», включающей перечень ключевых компетенций и критериев определения уровней их 
сформированности. В конечном итоге это способствует более качественной подготовке студентов к 
профессионально-цифровой деятельности, которая понимается как процесс интеллектуализации деятельности 

обучающихся на основе цифровых технологий в определенной предметной области.  
Заключение. В свете обозначенных тенденций актуализируется научно-методическая обеспеченность 

учебного процесса. При этом требует своего пересмотра не только содержательный компонент (филологические 
дисциплины, например), но и разнообразные методики, технологии обучения, знание цифровых образовательных 
ресурсов и приемов их использования в школьном учебном процессе.  

Мы проанализировали образовательную программу по подготовке бакалавров «Русский язык и литература» 

Кызылординского университета имени КоркытАтас учетом требований современного «цифрового» общества к 
подготовке учителей-филологов. Помимо чисто филологических дисциплин, в частности, «Современный русский 
язык» (по разделам), «Русская литература», «Зарубежная литература», «Теория литературы», «Общее языкознание», 
«Методика преподавания русского языка», «Методика преподавания русской литературы» и т.д., в вузовском 
компоненте программы имеются практико-ориентированные курсы («Научно-исследовательская работа 
школьников», «МПРЯ в малокомплектной школе»,«Использование ДОТ в преподавании русского языка и 

литературы» и т.д.). С целью усиления цифрового контента обучения на старших курсах предусмотрено включение в 
ОП дисциплин «Цифровые технологии на уроках русского языка» и «Цифровые технологии на уроках русской 
литературы», ориентированные на обучение принципам и приёмам работы с разнообразной информацией в 
условиях цифрового общества.  
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В реализации этой задачи немаловажное значение придается и региональному аспекту обучения, насколько 
региональные особенности, условия обучения влияют нацифровой образовательный контент, методы и приемы его 
усвоения. Так, практически все обучающиеся по данной образовательной программе в Кызылординском 
университете имени Коркыт Ата являются инофонами, за редким исключением. Кроме того, в области много 

удаленных малокомплектных школ. Эти региональные особенности подготовки кадров также будут учтены при 
разработке цифрового контента. Отметим, что Кызылординская область в последние десятилетия испытывает 
острую потребность в учителях русского языка и литературы. В силу различных объективных причин приток 
абитуриентов, желающих учиться по данной образовательной программе, ежегодно снижается. Акимат области, 
осознавая насущную потребность школ и колледжей города и области в квалифицированных учителях русского 
языка и литературы, ежегодно в целях поддержки абитуриентов выделяет гранты для выпускников 

общеобразовательных школ. Задача вуза в этом плане – подготовка квалифицированного, конкурентоспособного 
специалиста, владеющего необходимыми цифровыми компетенциями и способного их применять в своей 
профессиональной деятельности адекватно имеющимся конкретным условиям.  

 
Список использованной литературы: 

1 Русецкая М. Современное российское образование в эпоху цифровизации// Столица Москва. – 2018. - №1 

(11). 
2 Никулина Т.В., Стариченко Е.Б. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии и 

управление//Педагогическое образование в России. -2018. -№8. С.107-113. 
3 Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства. Послание 

Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 
года//Электронный ресурс: https://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-

prezidenta-respubliki-kazahstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazahstan-2050-novyi-
politicheskii- (дата обращения 31.05.2020 г.) 

4 Патриотический акт – «Мәңгілік Ел». Полный текст// Электронный ресурс: 
https://www.kazpravda.kz/news/politika/patrioticheskii-akt--mangilik-el-polnii-tekst (дата обращения 31.05.2020 г.). 

5 Назарбаев Н. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания (12 апреля 2017 года)// 
Электронный ресурс: https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-

v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya (дата обращения 31.05.2020 г.). 
6 Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020-2025 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №988// 
Электронный ресурс: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33927070 (дата обращения 31.05.2020 г.). 

7 Закон Республики Казахстан «О статусе педагога»//Электронный ресурс: http:///online.zakon.kz (дата 
обращения 31.05.2020 г.). 

8 Государственная программа «Цифровой Казахстан» //Электронный ресурс: 
https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/cifrovoi-kazahstan (дата обращения 31.05.2020 г.). 

9 Karimova, B.S., Dinis Sousa, R., Gorlov, S. Digitalizationas a New Directionin Education Sphere// E3S Web of 
Conferences (2020) 159, 09014; 0,6п.л. 

10 Тажигулова А.И., Нургалиева Г.К. «Индикаторы оценки внедрения ИКТ в организациях образования».- 
Алматы, НЦИ, 2010. 

11 Тукенова Н., Щетиева К. и др. Цифровизация образования в Республике Казахстан»//Интернет-ресурс: 
https://znanio.ru/media/tsifrovizatsiya_obrazovaniya_v_respublike_kazahstan-364547 

12 Абдрахманова А., Алипкалиева Г. Цифровизация казахстанского образования. Филиал АО «НЦПК «Өрлеу»// 
Материалы научно-практической конференции«Смарт технологии как средство внедрения обновленного 
содержания образования в школьную практику». ИПК педагогических работников по ЗКО. - Июнь, 2019. 

13 Тажигулова Г.О. и др. Концептуальные основы информатизации транспортной отрасли в содержании 

обучения студентов// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1 (часть 
3). – С. 426-429. 

14 Торопов Д.А. Дигитализация образования: за и против, перспективы// Педагогика № 6, 2018. - С.109-116. 
15 Мавлютова Г.А. Цифровизация в современном высшем учебном заведении// Экономическая безопасность и 

качество. 2018. № 3 (32). – С.5-7. 
16 Попова О.И. Трансформация высшего образования в условиях цифровой экономики»//Вопросы управления, 

2018.- С.158-160. 
17 Стрекалова Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образование//Вестник Самарского 

университета. История, педагогика, филология. Том 25. №2, 2019.- С.84-88. 
18 Кушнир М. Цифровая образовательная среда//Директория-онлайн: Электронный ресурс: 

https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment (дата обращения 31.05.2020 г.). 
19 Алешина Г.Н. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в преподавании русского языка и 

литературы. Электронный ресурс [https://textarchive.ru/c-1021022.html] 
20 Аймагамбетов А. Пандемия пройдёт, но нам нужно быть готовым к «чёрным лебедям»// //Электронный 

ресурс:https://informburo.kz/interview/ashat-aymagambetov-pandemiya-proydyot-no-nam-nuzhno-byt-gotovym-k-chyornym-
lebedyam-.html (дата обращения 31.05.2020 г.). 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

384 

МРНТИ 16.01.11 
 

Касенова Н.А. 1 

 

1Карагандинский государственныый технический университет, 

Караганда, Казахстан 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт языковой подготовки в процессе обучения языкам в техническом вузе. Проводится 

анализ современного состояния языкового образования в неязыковом вузе, выделяются условия для его 

интенсивного и эффективного развития. Рассматриваются роль и значение текстовой деятельности студентов, 

аргументируется необходимость разработки модели ее организации. Дается описание различных трактовок и 

определений ключевых понятий исследования. Изложены некоторые предложения по модернизации существующей 

системы вузовского языкового образования, внедрению инновационных технологий в учебный процесс. 

Анализируются признаки и многообразные факторы, влияющие на развитие творческой самостоятельности 

студентов в процессе работы над текстом, раскрываются виды деятельности и пути совершенствования 

познавательной деятельности.  
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Аңдатпа 

Мақалада техникалық ЖОО-да тілдерді оқыту процесінде тілдік дайындық тәжірибесі ұсынылған. Тілдік емес 

ЖОО-да тілдік білім берудің қазіргі жай-күйіне талдау жүргізіледі, оның қарқынды және тиімді дамуына жағдай 

жасалынады. Мақалада студенттердің мәтіндік қызметінің рөлі мен маңызы қарастырылады, оны ұйымдастыру 

моделін әзірлеу қажеттілігі дәлелденген. Зерттеудің негізгі ұғымдарының әртүрлі түсіндірмелері мен 

анықтамаларының сипаттамасы беріледі. ЖОО-ның тілдік білім беру жүйесін жаңғырту, оқу процесіне 

инновациялық технологияларды енгізу бойынша кейбір ұсыныстар айтылды. Студенттердің шығармашылық 

дербестігін дамытуға әсер ететін әртүрлі факторлар мен белгілер талданып, қызмет түрлері мен танымдық қызметті 

жетілдіру жолдары ашылады. 
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Abstract 

The article presents the experience of language training in the process of teaching languages at a technical University. 

The article analyzes the current state of language education in a non-linguistic University, and highlights the conditions for its 

intensive and effective development. The article considers the role and significance of students' textual activity and argues for 

the need to develop a model of its organization. Various interpretations and definitions of key research concepts are described. 

Some proposals for the modernization of the existing system of higher education language education, the introduction of 

innovative technologies in the educational process are presented. The author analyzes the signs and various factors that affect 

the development of creative independence of students, reveals the types of activities and ways to improve cognitive activity. 

Keywords: language learning, text, text activity model, problem-based learning, active and interactive models 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

385 

Введение. Современные изменения, происходящие в обществе, находят свое отражение и в системе высшего 

образования, цель которой заключается в формировании самостоятельной активной личности, способной 

критически мыслить, творчески решать задачи, работать над саморазвитием, свободно ориентироваться в новейших 

достижениях науки и техники. В этой связи было бы правомерным говорить о необходимости совершенствования 

языковой подготовки студентов технических специальностей, важной как для успешного карьерного роста, так и 

гармоничного вхождения будущего специалиста в мировое пространство, в межкультурное профессиональное 

общение. На наш взгляд, для решения данной проблемы необходима целостная инновационная система языкового 

образования, которая должна, прежде всего, опираться на коммуникативную направленность учебного процесса, 

основанную на текстовой деятельности. Текстовая деятельность обучающихся как важный компонент языкового 

образования предполагает особую организацию обучения языкам, нацеленную на формирование ключевых 

компетенций (языковая, коммуникативная, социокультурная), необходимых специалисту. Неслучайно Ю.М. Лотман 

считал, что культура создается, развивается и существует через тексты, поэтому можно считать текстовую 

деятельность основой высокообразованного культурного специалиста. [1, с. 19-20] 

Методы. В работе применялись эмпирические, теоретические, диагностические, статистические методы.  

Такие эмпирические методы, как наблюдение и сравнение, позволили произвести обзор научной, психолого-

педагогической, дидактической литературы, изучение и обобщение передового педагогического опыта и выделить 

различные трактовки ключевых понятий, рассматриваемых в статье.  

Использование теоретических методов (обобщение, абстрагирование, анализ, синтез и прогнозирование) 

предоставило возможность исследовать влияние текстовой деятельности студентов на развитие их ключевых 

компетенций.  

При помощи диагностических и статистических методов (тестирование, оценка результатов деятельности 

студентов, обработка данных, графическое представление результатов) нам удалось сформулировать выводы и 

разработать на их основе модель текстовой деятельности студентов.  

Результаты. В научной литературе существует значительное количество теоретического и практического 

материала о тексте, однако в научном изучении данного объекта есть еще много нерешенных вопросов. Поэтому в 

данном исследовании нами были определены следующие цели: 

- уточнение научного определения понятий «текст» и «текстовая деятельность» посредством рассмотрения 

различных трактовок понятий в научной литературе; 

- разработка модели текстовой деятельности студентов, оказывающей влияние на формирование ключевых 

компетенций будущих специалистов. 

Анализ теоретической литературы позволяет рассматривать текст с позиций различных подходов, один из 

которых основан на познании грамматической природы текста, описании его признаков и особенностей, а другой – 

связан с отнесением его к явлениям речевого характера, коммуникативных признаков. Это различие в исследовании 

текста находит отражение и в его определении. 

Слово «текст» произошло от латинского «textus», что в переводе означает «ткань, соединение». Данное понятие 

означает, по словам ученых: 

- “продукт речемыслительной деятельности людей, возникшей в процессе познания окружающей 

действительности и в процессе непосредственной и опосредованной коммуникации”. [2, с. 3-4] 

- “связный знаковый комплекс, который строится по законам языка, содержащего для этой цели лексические 

средства, местоимения, временные и модальные формы, воспроизводимые и повторяющиеся при построении 

текстов”. [3] 

- “сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и 

порождать новые, как трансформационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности”. [4, с. 130] 

Суммируя вышесказанное, резюмируем, что под текстом следует понимать определенным образом 

построенную, организованную речь или совокупность высказываний, объединенных по формальному и 

содержательному признаку. На основе обзора различных трактовок и дефиниций данного понятия заключаем, что 

знания о тексте, его использование в процессе познания необходимы будущим специалистам для их 

профессионального становления и социальной адаптации в обществе, поэтому определение и применение новых 

подходов к использованию текстов в процессе обучения языкам, по нашему мнению, имеет немаловажное значение.  

Изучение текстовой деятельности привлекало внимание многих ученых (Т.М. Дридзе., Н.И. Жинкин, И.А. 

Зимняя, Т. В. Карих и другие), а в последнее время наблюдается повышенный интерес ученых к этому вопросу. 

Видимо, это связано с изменениями, происходящими не только в сфере образования, но и в обществе в целом, когда 

текст становится главным товарным продуктом, а работа с текстом - стратегическим ресурсом общества. В этой 

связи правомерно говорить о настоятельной потребности изучения текстовой деятельности и ее влиянии на 

обучающихся.  

Рассмотрим трактовку понятия «текстовой деятельности» в словарях и научных источниках. В словаре 

лингвистических терминов понятие трактуется как “система действий на основе знаний, навыков и умений, 

позволяющих создавать тексты и воспринимать, интерпретировать их”. [5] По мнению ученых, под текстовой 

деятельностью следует понимать: 

- “содержательный механизм знакового общения, включающий в себя действия порождения и интерпретации 

текстов (сообщений)”. [6] 
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- “самостоятельный вид деятельности с завершенной психологической структурой, мотивом-целью которого 

является стремление к реализации коммуникативно-познавательного намерения (интенции, замысла) ” [7, с. 132] 

Исходя из вышесказанных определений понятия «текстовая деятельность», можно заключить, что это 

определенная система действий, направленных на осуществление обучающей и развивающей целей. А 

эффективность текстовой деятельности зависит от организации процесса познания, развития творческого 

потенциала и мыслительной активности обучающихся, их опоры на имеющийся опыт и полученные ранее знания.  

Общеизвестно, что работа с текстовым материалом, являясь основой изучения всех дисциплин, позволяет 

приобщить студентов к знакомству с результатами исследований ученых, познанию научных законов и 

закономерностей явлений, организации научного труда, получению ценных знаний, умений и навыков, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности и самореализации. В этой связи преподавателю 

технического вуза необходимо ответственно относиться к методической организации учебного процесса, поскольку 

уровень усвоения знаний зависит от удачного подбора специальной литературы и тщательно подобранного 

текстового материала. Задача преподавателя заключается в оказании помощи студентам в поиске необходимых 

источников информации, умелом выборе материала из этих источников, корректном использовании и переработке 

первичного текста.  

Если говорить о технологии организации текстовой деятельности при обучении языкам, то следует отметить, 

что она может включать на каждом этапе следующие составляющие:  

- определение целей и задач работы;  

- подготовка содержательной части с опорой на индивидуальные особенности студентов;  

- разработка творческих заданий в соответствии с темой текстового материала и уровнем знаний студентов;  

- организация контроля знаний студентов.  

Существуют разнообразные формы текстовой деятельности, которые можно использовать в языковом 

обучении: различные виды предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений, способствующих восприятию 

текста, его интерпретации и созданию нового текста; эссе, сочинение, текст-рассуждение и другие письменные 

творческие работы на основе прочитанного или просмотренного; вторичные тексты, презентации, дискуссии и т.п. К 

критериям данных работ можно отнести умения: 

 осмысление содержания текста; 

 аргументированное изложение ответа; 

 четкое выделение основной информации; 

 раскрытие ключевой проблемы, критическое оценивание и выдвижение путей решения проблемы; 

 анализ материала, предвидение последствий, предложение альтернативных решений, оптимальных 

вариантов действий; 

 формирование своего видения ситуации, выдвижение собственной позиции; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

В процессе текстовой деятельности студентов, мы полагаем, приобретается новый опыт межличностного 

общения, вырабатываются коммуникативные умения и навыки, осуществляется овладение этическими нормами, 

знакомство с культурой речи и поведения. Это придает текстовой деятельности осознанно-мотивированный, 

культурный, исследовательский характер. 

Опыт организации процесса обучения языкам в техническом вузе позволил разработать определенную модель 

текстовой деятельности, направленную на прочное усвоение языковых знаний, формирование коммуникативных 

навыков обучающихся. Данная модель, на наш взгляд, дает возможность с одной стороны активизировать 

познавательную деятельность студентов, раскрыть их творческий потенциал, а с другой - вести постоянный 

контроль за усвоением изучаемого материала и своевременно вносить необходимые корректировки в учебный 

процесс. 

Основой модели текстовой деятельности, по нашему мнению, является проблемное обучение, основанное на 

активных и интерактивных методах. Поскольку проблемное обучение позволяет использовать в процессе работы с 

текстами систему проблемных задач различного уровня сложности, обучающиеся овладевают новыми знаниями и 

способами действия, творческими способностями продуктивного мышления, воображения, познавательной 

мотивации, интеллектуальных эмоций. Актуальным на сегодняшний день являются активные и интерактивные 

методы обучения: первые предполагают ввести обучаемого в процесс познания как «субъекта» обучения 

посредством приобщения его к выполнению самостоятельной работы, творческих заданий, а вторые - как субъекта 

взаимодействия, активно участвующего в процессе обучения согласно своим индивидуальным потребностям и 

интенциям. Поэтому при разработке модели текстовой деятельности нами были учтены основные признаки и 

методы проблемного обучения, а также факторы, позволяющие обеспечить комфортную среду и творческую 

атмосферу в процессе обучения языкам, которые невозможны без прямого или косвенного участия преподавателя. 

Модель текстовой деятельности студентов в процессе обучения языкам представлена на рисунке: 
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Отмечаем, что модель текстовой деятельности рассчитана на видение целостной картины обучения как 

организованного процесса, направленного на получение оптимального результата. Стержневую ось модели 

представляют этапы текстовой деятельности и используемые методы работы, являющиеся звеньями учебного 

процесса. Структурными элементами разрабатываемой модели являются: 

 этапы деятельности: предтекстовый, текстовый и послетекстовый; 

 определение ролей и функций участников (преподавателя и студента); 

 методы деятельности (активные и интерактивные); 

 выбор средств контроля результатов деятельности. 

Систематическое использование модели текстовой деятельности, отражающей схему последовательных 

действий преподавателя и студентов в процессе обучения языкам, позволяет преподавателю достигнуть 

поставленных педагогических целей, а студентам осуществить самостоятельное познание языка посредством 

теоретических и практических поисково-исследовательских методов, оказывающих влияние на формирование 

языковой среды, способствующей эффективному овладению языковых знаний и умений. При этом студент 

одновременно является субъектом обучения и творцом нового продукта, что делает возможным общекультурное и 

духовное развитие языковой личности, формирование ее ключевых компетенций.  

Разработанная модель, мы полагаем, является всего лишь исследовательским конструктом, но в умелых руках 

преподавателя станет действенным средством организации активного взаимодействия со студентами в процессе 

работы над текстом, в результате которого формируется языковая личность, способная к диалогу, созданию 

собственного продукта.  

Обсуждение. Использование модели текстовой деятельности дает возможность организовать плодотворное 

сотрудничество преподавателя и студента, выявить слабые и сильные стороны организации познания, определить 

качество результатов обучения. 

Модель текстовой деятельности, основываясь на современных методах обучения и системе многоуровневых 

многомерных проблемных ситуаций, требует от преподавателя применения следующих методических приёмов:  

 побуждение студентов к сравнению, сопоставлению фактов, обобщению, формулировке выводов;  

 подведение обучающихся к противоречию, самостоятельному нахождению способа его решения;  

 изложению различных точек зрения на один вопрос; рассмотрению явления с различных позиций;  

 построение оптимальной системы обучения на основе современных образовательных технологий;  

 личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать заинтересованность обучающихся в 

процессе познания. 

Мы считаем, что при разработке модели текстовой деятельности необходимо, прежде всего, учитывать ее 

направленность на развитие критического и аналитического мышления обучающихся посредством таких видов 

работ, как:  

Предтекстовый

Текстовый

Послетекстовый

Студент – производитель 

процесса познания – 

языковая личность 

 

Преподаватель - 

организатор,  

студент – участник процесса 

Студент 
1) активизирует собственный 

интеллектуальный опыт; 

2) проявляет интерес к  

выполнению предтекстовых 

заданий. 

 

 

  

Студент 
1)  умеет создавать собственные 

тексты; 

2) умеет оценивать качество 

созданного продукта; 

3) умеет самостоятельно выбрать 

методы и формы оценки работы. 

 

Преподаватель 
1)  консультирует студентов 

 

Преподаватель 
1) мотивирует студентов 

Студент 
1) использует методы анализа и 

синтеза, сравнения, 

сопоставления информации; 

2) выявляет главную 

информацию, компрессирует 

текст; 

3) обобщает, формулирует 

выводы, участвует в дискуссии. 

 

 

 

Преподаватель – 

консультант, студент – 

субъект обучения 

 

Преподаватель 
 1) разъясняет цели и задачи 

работы; 
 2) использует активные и 

интерактивные методы обучения; 

 3) дает установку на чтение текста 

или поиска материала; 

 4)  проводит предтекстовую 

работу. 
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 выделение основной информации и усечение второстепенной; формулировка коммуникативной задачи 

текста;  

 формулировка ответов на вопросы и постановка вопросов к тексту;  

 анализ прочитанного, выражение собственного мнения; создание вторичных тестов различной степени 

компрессированности.  

Выполнение данных видов работ в процессе обучения языкам способствует развитию их исследовательских 

способностей, ораторского искусства и публичного выступления, навыков работы в команде, самообучения и 

самоорганизации обучающихся, а также их продуктивного критического и аналитического мышления. Безусловно, 

задача преподавателя состоит не в том, чтобы сформировать безошибочное мышление, а в том, чтобы научить 

обучающихся самостоятельному поиску информации, ее анализу, нахождению решения, извлечению уроков, 

использованию полученных знаний в реальной действительности. 

Заключение. Система языкового образования в вузе в целях повышения качества языковой подготовки 

будущих специалистов должна быть направлена на развитие свободной творческой самостоятельной личности с 

ярко выраженной индивидуальностью и ответственностью. Основные направления для развития таких качеств 

личности состоят в формировании текстовой деятельности, которая в свою очередь зависит от общекультурного 

развития личности преподавателя и обучаемого, формирования умений планирования, контроля, коммуникативных 

умений, а также умения использовать средства информационных технологий. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ «ЖАЗУ САУАТТЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  

СӨЙЛЕУ ТЕХНИКАСЫ» КУРСЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада жоғары оқу орындарында дуальді білім, мектеппен байланыс мәселелері күн тәртібіне қойылып 

отырған кезеңдегі мектеп мұғалімдерінің ұсынысымен енгізілген «Жазу сауаттылығы және сөйлеу техникасы» 

курсының маңызына тоқталады. Мағына дәлдігі ой дәлдігімен де байланысты. Оның жүйелі, түсінікті, айқын болуы 

үшін, жекелеген сөздердің мағынасын ажыратып қою ғана жеткіліксіз, оларды теңін тауып тіркестіруге көңіл бөлу 

керектігі туралы айтылады. Өйткені сөйлем – ой – пікір білдіру, қарым – қатынас жасау информация беру үшін 

жұмсалатын синтаксистік единица. Сөйлемде сөздердің мағына айқындылығы мен өз орнына сәйкестігі, білдіретін 

ойға тікелей қатыстығы, бір – бірімен тіркесу заңдылығы мен сөйлем мүшелерінің орналасу тәртібі қатаң 

сақталынуы тиістігі сөз болады. Сөзді қандай қатесіз жазу керек болса, оны құлаққа жағымды, әуезді, мәнерлі етіп 

айту да сондай қажет. Дыбыстардың қырын сындырып айту, қатар тұрған екі дауысты дыбыстың бірін түсіріп 

қолдану, ерін үндестігін сақтау сияқты орфоэпия заңдылықтарына көңіл бөлу керектігі. Сөйлеу үстінде сөздердің бір 

– бірімен қиюласып ритмикалық бір топ құрап, бір ырғақпен айтылуын да қадағалап отыру қажеттігі туралы 

айтылады.  

Түйін сөздер: Мектеппен байланыс, жазу сауаттылығы, сөйлеу техникасы, орфографиялық норма, 

орфоэпиялық норма, білім бағдарламасы 
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THE IMPORTANCE OF TEACHING THE COURSE "WRITING LITERACY AND SPEAKING TECHNIQUES" 

FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS 

 

Аbstract 

The article emphasizes the importance of the course "Writing Literacy and Speech Techniques", which was introduced 

at the suggestion of school teachers at a time when the issues of dual education and school relations in higher education are on 

the agenda. The accuracy of meaning is also related to the accuracy of thought. In order to make it systematic, understandable 

and clear, it is not enough to separate the meanings of individual words, it is necessary to pay attention to finding and 

combining them. Because a sentence is a syntactic unit used to convey information, to express an opinion, to communicate. In 

a sentence, the meaning of the words should be clear and appropriate, directly related to the meaning, the regularity of the 

connection with each other and the order of the members of the sentence should be strictly observed. Just as it is necessary to 

write a word without mistakes, it is necessary to say it in a pleasant, melodic and expressive way. It is necessary to pay 

attention to the rules of orthoepy, such as breaking the edges of sounds, using one of the two adjacent vowels, maintaining the 

harmony of the lips. During the speech, it is necessary to make sure that the words are intertwined, forming a rhythmic group 

and pronounced in the same rhythm. 

Keywords: communication with school, writing literacy, speech technique, spelling norm, orthoepic norm, educational 

program 
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ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ПИСЬМЕННАЯ ГРАМОТНОСТЬ И РАЗГОВОРНАЯ 

ТЕХНИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается важность курса «Письменная грамотность и речевые приемы», который был введен по 

предложению школьных учителей в то время, когда актуальны вопросы дуального образования и школьных 

отношений в высшей школе. Точность смысла также связана с точностью мысли. Для того, чтобы было 

систематизировано, понятно и понятно, недостаточно разделять значения отдельных слов, необходимо уделить 

внимание их поиску и объединению. Потому что предложение - это синтаксическая единица, используемая для 

передачи информации, выражения мнения, общения. Предложение должно быть ясным и соответствовать смыслу 

слов, непосредственно связанных со значением, необходимо строго соблюдать регулярность связи между собой и 

порядок членов предложения. Подобно тому, как необходимо написать слово без ошибок, необходимо сказать его 

так, чтобы оно было приятным для слуха, мелодично и выразительно. Необходимо обратить внимание на правила 

ортоэпии, такие как нарушение границ звуков, использование одной из двух соседних гласных, сохранение 

гармонии губ. Во время выступления необходимо следить за тем, чтобы слова пересекались друг с другом, 

образовывали ритмическую группу и произносились в одном ритме. 

Ключевые слова: общение со школой, письменная грамотность, речевая техника, орфографическая норма, 

ортоэпическая норма, образовательная программа 

 

Кіріспе. Ана тілінің бүгіні мен ертеңіне алаңдайтын тіл білімі саласындағы ғалымдар мен жанашыр көпшілік, 

жалпы білім беретін орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері тіл мәдениетіне, жазу сауаттылығына 

қатысты ойларын газет, журнал беттерінде үнемі ортаға салып, дабыл қағуда. Жалпы білім беретін орта 

мектептердегі білімнің реформалануы да бұл жағдайға түрткі болуда. Бүгінгі таңдағы білім саласындағы 

жаңартылған бағдарлама бойынша оқыту – білім алушыны жазу сауатсыздығына әкелуде. Оның басты себебі, 

мектептегі жаңартылған бағдарлама негізінде дайындалған оқулықтардағы грамматикалық мазмұнның жүйесіздікке 

бой алдыруы. Бұрынғы қазақ тілі оқулықтарында, одан кейінгі 2010 жылдардан жарық көрген жаңа буын 

оқулықтарында грамматикалық мазмұн жүйелі түрде сақталса, бүгінгі оқулық баланың дүниетанымын 

қалыптастыруды басты мақсат етіп қоюымен грамматиканы кенже қалдырды. Бұл жай мектеп мұғалімдерінің, ата-

аналардың алаңдап жүрген басты мәселесіне де айналып отыр. Жаңартылған бағдарлама бойынша дайындалған 

мектеп оқулықтарын мүлдем жарамсыз дей алмаймыз, әрине, Дегенмен, оқулықтағы грамматикалық мазмұнның 

жұтаңдығын жасыра да алмаймыз. Мысалы, 5-сынып қазақ тілі оқулығының авторлары: «Жалпы білім беретін 

мектептерде қазақ тілін оқытудың басты мақсаты – оқушылардың сөйлесім әрекетін жетілдіру, өз ойын, пікірін, 

тұжырымдарын сауатты, қазақ тілінің әдеби нормаларына сай жеткізе білуге төселдіру, сөз әдебін қалыптастыру. 
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Тілді жетік білу үшін оқушыға сөз қолданым дағдыларын қалыптастыруға басымдық беріледі. Тіл арқылы оқушы өз 

болмысын қалыптастырып қана қоймайды, ол ой-пікірін, көзқарасын білдіру арқылы өзгелердің де дамуына ықпал 

ете алады»,- деп көрсетеді [1, 16-18]. Әрине, «тіл, сөйлеу, жазу мәдениеті» негізінен «сөз мәдениеті», «сөзді орынды 

қолдану» деген ұғымды білдіреді. Өйткені тіл мәдениетінің негізгі зерттейтін объектісі – сөз, сөздің дұрыс айтылуы, 

дұрыс жазылуы, дұрыс қолданылуы, сол арқылы ойды айқын, әсерлі жетуі, екі ұштылықтың, күңгірттіктің болмауы. 

Соған орай тіл мәдениеті ғылымын үлкен екі салаға: ауызша сөйлеу мәдениеті мен сөз қолдану мәдениеті деп бөлуге 

болады.  

Ауызша сөйлеу мәдениеті сөйлеген кезде орфоэпия қағидаларын сақтап, мәнерлеп сөйлеумен байланысты. 

Сөйлеу нормалары орфографияға бағынышты емес. Жалпы, қазақ тілі –табиғатында үнді, әуезді тіл. Дұрыс сөйлеу 

мәдениеті дыбыс тілімен тікелей байланысты болғанмен, жазу тілінің шығуымен бірдей емес. Мәнерлеп сөйлеу, 

дыбыстардың қырын сындырып айту – сонау ауыз әдебиеті үлгілерінен, шешендік сөздерден келе жатқан заңдылық. 

Бұл заңдылық баршаға ортақ. Сөзді қандай қатесіз жазу керек болса, оны құлаққа жағымды, әуезді, мәнерлі етіп айту 

да сондай қажет. Дыбыстардың қырын сындырып айтуқатар тұрған екі дауысты дыбыстың бірін түсіріп қолдану, 

ерін үндестігін сақтау сияқты орфоэпия заңдылықтарына көңіл бөлу міндетті. Сөйлеу үстінде сөздердің бір – бірімен 

қиюласып ритмикалық бір топ құрап, бір ырғақпен айтылуын да қадағалап отыру қажет.  

Әдістеме. Бүгінгі күнде орфоэпиялық нормадан ауытқу көбіне жастардың тілінде жиі кездеседі. Ол тіліміздің 

табиғатына терең үңілмеу мен мәнерлеп сөйлеуге мән бермеуден болып жатқан қателіктер. 

Жалпы жастарға, көпшілік қауымға, соның ішінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мамандық иелеріне ауызша 

сөйлеу кезінде тілдің ішкі заңдылықтарын сақтауман қатар, сөйлеу техникасын да меңгеруі қажет. Сабақ барысында 

мұғалім тақырыптың мазмұнына қарай өзінің ішкі тебіренісі мен толқынысын, көзқарасын көбіне дауыстың ырғағы, 

күші, им – ишара, қимыл – қозғалыс арқылы да жеткізіліп отырады. Сыныптағы оқушы мұғалімқимылын, ым-

ишарасын, сөзін көздерімен көріп, құлақтарымен есту арқылы да қабылдайды. Яғни сөйлеуші өз ойын тек сөзбен 

ғана емес, сезім тілімен де жеткізіп отырады.  

 Ым – ишара екі жақты қызмет атқарады. Біріншіден, ойды үнемдеп, әсерлі, мәнерлі жеткізудің көмекші құралы 

ретінде пайдаланылса, екіншіден, орынсыз жиі қолданылған қимыл – қозғалыс тыңдаушыларына кері әсер етеді, 

зейінін шоғырландыруға мүмкіндік бермейді. Мәнерлеп сөйлеу мәдениеті мұғалімнің дауыс ырғағына, 

интонациясына да байланысты. Өйткені ойлау кезінде дауыстың сан түрлі құбылуы адамның сол өзі баяндап тұрған 

мәселесіне қатысын, эмоциясын, сезімін білдіреді. Интонация мұғалімнің әр сөйлеміне жан беріп қана қоймайды, 

оның эмоционалдық бояуын күшейтеді. Яғни сөзді дұрыс айта білу, әсіресе, сөз ішінде және сөз аралықтарында, 

мәтіндерде орфоэпияның негізгі заңдылықтарын сақтап, әуезді де мәнерлі сөйлей алу, соған қоса дауыс ырғағын, 

интонацины дұрыс белгілеп, сәтті де орынды, байсалды да барынша тыңғылықты қолдана алу сөйлеу техникасын 

меңгерудің басты шарты.  

 Нәтижелер және талқылау. Қазіргі таңда дабыл қағылып жүрген екінші бір мәселе, жазудағы 

сауатсыздықтың бел алуы. Оған кінәлі бір жағынан жоғарыда айтқанымыздай оқулықтағы грамматикалық 

мазмұнның жүйесіздігі болса, бір жағынан әлеуметтік желілірдің де ықпалы бар. Вацапта отыратын әр жас жазатын 

сөзін қысқартып, немесе дұрыс жазып отырғанына күмән келтірсе, латын әліпбиімен өз қалауынша жазуы. 

Осындайда, қазақ тілінің орфографиялық нормаларын тұрақтандыруда, жұртшылықтың жазу мәдениетін көтеруде 

орфографиялық сөздіктің алатын орны ерекше. 

Жоғары оқу орындарында дуальді білім, мектеппен байланыс мәселелері күн тәртібіне қойылып отырған 

кезеңде осы айтылған келеңсіздіктерді екі жақтан шешу мәселесі де қолға алынуда. Оның дәлелі, биылғы 2020/2021 

оқу жылында қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын дайындайтын бөлімдердегі білім бағдарламаларындағы өзгерістер. 

Жоғары оқу орны оқытушыларынан құралған авторлар қауымы мамандыққа арналған білім бағдарламаларын 

дайындауда мектеп мұғалімдерімен байланыс жасап, талқылай отырып, «бүгінгі студент – ертеңгі маман мектепке 

барғанда қандай біліммен қаруланып баруы керек, не нәрсеге көбірек көңіл бөлу қажет», т.б. сұрақтарды бірлесе 

талдай отырып, мектеп мұғалімдерінен бірнеше ұсыныстар алды. Соның бірі мектептегі ақсап жатқан мәселе жазу 

сауаттылығының төмендеп кеткендігін айта отырып, «Жазу сауаттылығы және сөйлеу техникасы» атты курсты 

енгізіп, студенттерді осы мәселелер төңірегіндегі қиындықтармен таныстыра отырып, шығу жолдарын үйретсе деген 

ұсыныс болды. Мектеп мұғалімдерінің ұсынысын секере отырып, авторлар жоғары оқу орындарының білім 

бағдарламасына «Жазу сауаттылығы және сөйлеу техникасы» атты курсты енгізді. 

 Сөз қолдану ең алдымен сөздің емле ережесіне сай жазылуымен байланысты. Дұрыс жазу талабы – ресми 

түрде қабылданған жалпыға ортақ емле ережесін сақтау. Орфографиялық нормадан ауытқуға, оны өзгертіп жазуға 

болмайды. Себебі, емле ережелері заңды түрде бекітіледі, жалпыға ортақ, міндетті. Тіліміздің грамматикалық 

жүйесінің саралануы, сөздік қорымыздың молайып толығуы кейбір емле ережелерін қайта қарауға мәжбүр етеді. 

1940 жылы орыс графикасына негізделген кирилл алфавитіне көшкеннен бері де емле ережесіне біраз өзгерістер 

енгізілгені баршамызға аян. Қазақ тілі орографиялық ережелеріне негізделген өзгерістер мен толықтырулардың 

орфографиялық норманың бір жүйеге түсуінде маңызы өте зор. Өйткені бұл өзгерістер қазіргі жазуымызда қиындық 

туғызып отырған ең бір актуалды мәселеге сөздердің бірге не бөлек жазылуы мен орыс тілінен енген сөздерге 

қосымшаның қосылу заңдылығына да қатысты.  

Тіл – жүйелі құбылыс. Ол тілдік нормалармен тепе – тең емес, бірақ тілдік жүйе мен норма бірлікте қаралады. 

Бұл екі құбылыстың бір – бірімен сай келетін де, алшақ кететін де реттері бар. Айталық, сөзге алдымен жұрнақ, 

содан кейін жалғаулардың өзінің бір ізділігі: көптік – тәуелдік – септік болып болып жалғануы әрі норма, әрі жүйе. 
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Ал, туыстың қатынасты білдіретін сөздерге тәуелдік жалғауының көптік жалғауынан бұрын жалғануы - тілдік 

жүйеден ауытқу. Қазақ тілінің заңдылығы бойынша дауыссыз дыбысқа аяқталған сөздерге тәуелдік жалғауы ы – і 

түрінде жалғануы керек. Мысалы, көбі, уақытында т.б. Ал, тіл қолданысында, тілдік дағдыда бұл сөздер: көбісі, 

уақытысында, жиырмасыншы болып та қолданылады. Мұнда, жүйеден дағды басым. Мұндай фактілердің жиі 

қолданыла келе нормаға айналып кетуі де ықтимал. Өйткені жиілік нормалаудың критерилері. Қолданыстың 

нормаға айналуы үшін көбіне оның тілдік жүйеде болуы негізгі шарт емес, оның тілдік дағдыға айналуы шарт.  

Сөз қолдану мәдениеті сөздің мағынасына сай, дәл, сәйкес жұмсалуымен тығыз байланысты.  

Айқын ойлап, дәл айту үшін сол айтылуға тиісті зат пен оның санамыздағы көрінісі – сөздің арасындағы 

байланысты, қатынасты жақсы білуіміз керек. Сөз айқындылығы, мағына дәлдігі логикалық дәлдікпен ұштасады. 

Сөз бен оның білдіретін мағынасының арасында қарама – қайшылық, бірін –бірі жоққа шығарушылық немесе 

байланыссыздық болмауы тиіс. Мағына дәлдігі тілдік қолданысымыздағы әр сөздің мағыналық ерекшелігімен, 

табиғатын білумен байланысты. Өйткені сөз өзінің тура мағынасымен қатар келтірінді, ауыспалы мағынада да келе 

беретіні белгілі.  

Мағына дәлдігі ой дәлдігімен де байланысты. Оның жүйелі, түсінікті, айқын болуы үшін, жекелеген сөздердің 

мағынасын ажыратып қою ғана жеткіліксіз, оларды теңін тауып тіркестіруге көңіл бөлу керек. Өйткені сөйлем – ой – 

пікір білдіру, қарым – қатынас жасау информация беру үшін жұмсалатын синтаксистік единица. Сөйлемде сөздердің 

мағына айқындылығы мен өз орнына сәйкестігі, білдіретін ойға тікелей қатыстығы, бір – бірімен тіркесу заңдылығы 

мен сөйлем мүшелерінің орналасу тәртібі қатаң сақталынуы тиіс.  

Тілдік қолданыста, әсіресе көркем шығармалар тілінде сөзді өз мағынасынан ауытқи отырып қолдану фактілері 

де жиі кездеседі. Мысалы, тұрақты тіркестердің өңін айналдырып қолдану, синоним, көп мағыналы тілдік 

единицалардың бір – бірінен мағыналық, стильдік айырмашылығына мән бермеу, сөйлемдегі сөздердің орын 

тәртібін ешбір мақсатсыз бұзып қолдану, сөздердің стильдік реңкін ажыратпай, талғаусыз жұмсау т.б. күнделікті 

баспасөз тілінен де кейбір ақын – жазушылар қолданысынан да орын алып жүр. Бұл құбылыстар сөз дәлдігіне 

нұқсан келтіреді. Оқушының ойын шатастырады.  

Қорытынды. Студенттерге «Жазу сауаттылығы және сөйлеу техникасы» атты курсты оқытуда мынадай 

нормаларға баса назар аударту көзделеді. Біріншіден, стилистикалық норма сөйлесу жағдайына сәйкес тіл 

құралдарын таңдаудың ұстанымдарын көрсетеді. Ол үшін тілдегі ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет, ғылыми, 

публицистикалық, ресми іс қағаздар стилі норма талаптарын білу керек. Екіншіден, пунктуациялық норма тыныс 

белгілердің қойылу тәртібі мен ережелерін анықтайды да, дұрыс, сауатты жазу нормаларын көрсетеді. Әрбір тыныс 

белгісінің атқаратын қызметі, өз орны бар. Үшіншіден, лексикалық норма сөздің мағынасына сәйкес қолданылуы. 

Сөйлеу барысында сөздің мағыналық тіркесімділік қабілеті мен мүмкіндігін анықтайды. Төртіншіден, 

орфоэпиялық норма тілдің өзінің табиғи заңдылығына қарсы келмей айтылудағы нормасын дұрыс сақтап сөйлеу. 

Бесіншіден, орфографиялық нормақазақ тілінің орфаграфиялық нормаларын тұрақтандыруда, жұртшылықтың 

жазу мәдениетін көтеруде орфографиялық сөздіктің бірнеше басылымы жарық көріп,әр басылым сайын сөздік 

толықтырылып, жүйесі жетілдіріле түсуде. Алтыншыдан, грамматикалық норма сөздің, сөз формаларының 

жасалуы. Сөз таптарының, олардың формаларының қолданылуы. Синтаксистік конструкциялардың жасалу 

ережелерін анықтайды.  

Қорыта келе, тіл байлығы, дұрыс, сауатты жазу дағдысы бәрінен бұрын лексикадан, семантикадан көрінетіні 

белгілі, яғни сөздік қоры бай адамның сөйлеуі мен жазуынан да тіл байлығы байқалып отырады. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТІЛДЕСІМДІ МЕҢГЕРТУДІҢ ЖОЛДАРЫ  

 

Аңдатпа  

Қазіргі білім беру жүйесінде болашақ мұғалімнің кәсіби тұлғасына, оның оқушымен қарым-қатынасына айрық-
ша мән беріледі. Болашақ мұғалімнің кәсіби тұлғасы, мамандығына даярлығы оның тек теориялық материалдарды 
игеруінен ғана емес, оқушымен, өзін қоршаған ортамен тілдесімге түсе алу қабілетімен де айқындалады. Сондықтан 
педагогикалық жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге оның кәсіби қызметінде басты рөл атқаратын 
педагогикалық тілдесім мәдениетін үйретудің маңызы зор. Себебі педагогикалық тілдесім оның кәсіби маман 
ретінде қалыптасуында басты рөл атқарады. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас педагогикалық 

тілдесім арқылы жүзеге асатындықтан оның қыр-сырын меңгерудің мәні зор. Мақалада болашақ филолог-
мамандарға педагогикалық тілдесімді меңгерту туралы сөз болады. Педагогикалық тілдесім мәселесін зерттеген 
ғалым-әдіскерлердің ой-тұжырымдарына тоқталады. Педагогикалық тілдесімде негізгі рөлге ие сөйлесім әрекетінің 
түрлері жөнінде айтылады. Педагогикалық тілдесімді үйретуде қолданылатын диалогтің түрлері ұсынылған.  

Түйін сөздер:педагогикалық тілдесім, сөйлеу мәдениеті, сөйлесім әрекеті, сенімділік, қарым-қатынас, 
жаттығулар 
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WAYS OF MASTERING PEDAGOGICAL COMMUNICATION 

 

Аbstract 
 In the modern education system, special importance is attached to the professional personality of the future teacher, his 

relationship with the student. The professional personality, the readiness of the future teacher for the profession is determined 
not only by his mastery of theoretical material, but also by the ability to communicate with the student, with his environment. 

Therefore, it is important to teach students studying in pedagogical universities the culture of pedagogical communication, 
which plays a key role in their professional activities. Because pedagogical communication plays a key role in his 
development as a professional. The article deals with the mastery of pedagogical communication by future philologists. 

It is focused on the opinions of scientists and methodologists who have studied the problem of pedagogical 
communication. The types of conversational activities that play a key role in pedagogical communication are discussed. The 
types of dialogues used in teaching pedagogical communication are presented. 

Keywords: pedagogical communication, speech culture, speech activity, confidence, communication, exercises 
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ПУТИ ОВЛАДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБЩЕНИЕМ 

 

Аннотация 
 В современной системе образования особое значение придается профессиональной личности будущего 

учителя, его взаимоотношениям с учеником. Профессиональная личность, готовность будущего учителя к 

профессии определяется не только его овладением теоретическим материалом, но и умением общаться с учеником, с 
окружающей его средой. Поэтому важно научить студентов, обучающихся в педагогических вузах культуре 
педагогического общения, которая играет ключевую роль в его профессиональной деятельности. Потому что 
педагогическое общение играет ключевую роль в его становлении как профессионала. В статье речь пойдет о 
овладении педагогическим общением будущими специалистами-филологами. 

 Ориентирован на мнения ученых и методистов, которые изучали проблему педагогического общения. 

Обсуждаются виды разговорной деятельности, играющие ключевую роль в педагогическом общении. Представлены 
типы диалогов, используемых в обучении педагогическому общению. 

Ключевые слова: педагогическое общение, культура речи, речевая деятельность, уверенность, общение, 
упражнения 
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Кіріспе. Қазіргі жаһандану заманында виртуалды орта мен компьютерлік ойындар адамдар арасындағы тікелей 

тілдесімді алмастырып отырғаны белгілі. Сондықтан да адамдар арасындағы тікелей тілдесім жасау мәселесі барлық 

адамзатты толғандырып отырған мәселеге айналды. Бұл әсіресе, педагог мамандарды алаңдатып отыр. Өйткені 

мұғалім ‒ баламен тікелей қарым-қатынас жасайтын тұлға. Оның үстіне біздің ақпараттық қоғамымыз бен ашық 

білім беру алаңында болашақ мұғалім туралы жаңа түсінік қалыптасуда. Қазіргі мұғалім өзінің пәні мен замануи 

технологияларды тамаша игерген, кез келген ортада адамдармен қарым-қатынас жасай білетін, коммуникативті 

құзіреттілігі қалыптасқан тұлға болуы тиіс. Ол өзінің кәсіби қызметінде педагогикалық тілдесім мәдениетін игерген 

тұлға болуы шарт. Ал педагогикалық тілдесім тіл мәдениетімен сабақтастықта өріледі. Бұл тұлғаның тілді білуімен 

байланысты. Ғалым Мәулен Балақаевтың пікірінше, «тілді білу қандай қиын болса, тіл маманы болу одан да қиын. 

Тек ойы айқын, тілге жетік адамдар ғана қиыннан қиыстырып, әсерлі де дәлелді етіп сөйлей алады, жаза біледі. Тілді 

жақсы білу, оны дұрыс қолдану талаптары, анау-мынау ғана емес, цивилизация, прогресс, алдыңғы қатардағының 

бәрін оқып-үйрену арқылы, халық тілі байлықтарына, тілдің ғылыми негіздеріне қанық болу арқылы жетіледі [1, 

275]. Олай болса, оқушының тілді білу деңгейін арттыруда педагогикалық тілдесім маңызды рөлге ие болады. 

Әдістемесі. Қазақ тілін оқыту әдістемесінде тілдесім терминін тұңғыш рет ғылыми айналымға енгізген, ғалым-

әдіскер Ф.Ш.Оразбаева «арнаулы оқу орындарында педагог мамандарды дайындау оқытушының өз ісінің шебері 

болуын қалыптастырумен байланысты» қарастырылуы керек деп санайды. Ғалым «келешек ұстаз өз саласының 

білгірі болу үшін, бүгінгі күн проблемасын тани білуі, ғылымдағы тиімді әдіс-тәсілдерді меңгере білуі, қазіргі уақыт 

талабына сай іскерлікті жетілдіре алуы қажет» дей келіп, мұғалімдердің «1) осы тілді үйрету әдістемесін жете білуін; 

2) оқушы алдында білімімен қатар интеллектуалдық мәдениетінің жоғары болуын; 3) әлемдегі мәдениет үлгілерін 

игеруін; 4) эстетикалық, этикалық деңгейдегі қарым-қатынасты меңгеруін; 5) адамзат құндылықтарынан хабардар 

болуын; 6) адами құндылықтарды өз ойына сіңіре білуін қажет етеді» деп түйіндейді. Әдіскер педагогтің «шеберлігі 

адами қарым-қатынастан, бала жанын ұғынудан, онымен рухани байланыстан» тұратынын, тіл «коммуникативтік-

әлеуметтік қызмет атқара отырып, адамдар арасындағы бейресми, ресми түсіністікті, пікірлесуді, өзара қарым-

қатынасты қамтамасыз» ететінін, «тілді қолдану адамдардың пікірлесуі тұрғысынан, өзара түсіністікке, сөйлесуге 

жетелейтін бағытта үйретілгенде ғана дұрыс жолға» қойылатынын айтады. Ғалым педагогикалық қатысымның 

«кәсіпке қатысты түрлі сөйленіс жағдаяттарының топтамасы» екенін айтып, «сөйленіске қатысты қатысушылардың 

құрамында басты рөлді ұстаз атқарады, ал қалған қатысушылар тиімді сөйленіс тәсілінің жүзеге асырылуымен әсерлі 

сөйлеуге үйренеді, тіл мәдениетін меңгереді, риторикалық білім мен эстетикалық тәжірибе алады» деп 

тұжырымдайды 2, 123. 

Педагогикалық тілдесімде тілдік қарым-қатынас негізгі рөлге ие. Бұл тілдік қарым-қатынасты күрделі және 

басты танымдық үдеріс ретінде қарастыруды қажет етеді. Қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлы 

тілдік қатынасқа айрықша мән берген. Педагогикалық тілдесімге қажетті сапалардың бірі – тіл тазалығы. 

А.Байтұрсынұлы тіл тазалығын сақтаудың маңыздылығына тоқтала келіп: «Таза сөйлеу дейтініміз – ана тілінің сөзін 

басқа тілдің сөзімен шұбарламау, басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұртқа сіңісіп, құлақтарына үйір болған, 

мағынасы халыққа түсінікті сөздерді алу. Біз сияқты мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт, өз тілінде даяр 

сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра-араластыра, ақырында ана тілінің қайда кеткенін 

білмей, айрылып қалуы ықтимал» деп тіл тазалығын сақтауға мән бергізеді [3, 76].  

Тіл кез келген сөйлеу құбылысындағы хабарды қабылдау мен өңдеудегі танымдық үдеріс ретінде 

пайымдалады. Танымдық үдеріс қатысымдық бірліктер арқылы хабарды қабылдау мен жіберуде, сөйлеуде іске 

асатын шарттарға, кімдердің арасында жүзеге асатындығына тәуелді болып келеді. Тіл екі жақты байланысты немесе 

ұжымдық білімді қажетсінеді. Студенттің өз білімі мен әлеуметтік ортада алатын білімі өзара тығыз байланысты 

бола келіп, сөйлеу әрекетіне әсер етеді. Білімді берудің ұтымды жолдарын анықтау оның танымдық деңгейінің 

дамуына әсер етеді.  

Сөйлеу әрекеті бірнеше кезеңдер арқылы жүзеге асырылады: Бірінші, ойды шығаруға дайындық. Бұл кезеңде 

уәжділікті, талапты, мақсатты сезіну жүзеге асады, өткен тәжірибе және жағдайды ескеру негізінде ойды шығару 

нәтижелерін ықтималдықтан болжау жүзеге асады. Студенттің сөйлеу қатынасында жылдам реакция тудыратын 

мұндай дайындықтағы шешімдер танымдық деңгейде үлкен жылдамдықпен әсер етеді. Бұл шешімдердің бәрі 

жинақтаудың немесе нақтылаудың түрлі деңгейлерін иеленуі мүмкін және ойды шығарудың ішкі жоспарының 

құрылуымен аяқталады. Сөйлеу әрекетінің жетістігі тілді игерудің нәтижесі мен студенттің сөйлеу дағдысы мен 

іскерлігінің қаншалықты дәрежеде қалыптасқандығына тәуелді болып келеді. Студент педагогикалық тілдесімде 

айтатын сөзін іштей жоспарлау арқылы жүзеге асырады. Жадтағы сөзді тыңдау, қолданып көру, сөздерді шығарып 

тастау, т.б. әрекеттер жүзеге асады. Тілдесімге есте сақталған, тыңдалған сөздерді бағалау механизмі әсер етеді. Ол 

өзіне қажетті сөзді осы механизм арқылы бағалап, содан кейін барып қолданады. 

Ғалымдар сөз адам жадында жекелеген күйде емес, жүйеленген түрде, қажетті сөзді тыңдауды жылдамдататын 

және жеңілдететін тематикалық блоктар түрінде сақталады деп санайды. Бірнеше рет қолданылған сөз 

«индукцияланған» болып табылады, сондықтан сөйлеушінің оларды қайта қолдану бағыты бақыланады. Сөздерді 

тыңдауда тәжірибе негізінде көрінетін және жадта сақталатын ассоциация да белгілі бір рөл атқарады.  

М.Жұмабаев «ойдың тілі – сөз. Біз сөз арқылы ғана неше түрлі ойымызды сыртқа білдіре аламыз һәм басқа 

адамдардың ойларын біле аламыз», - дей келіп, «сөз болмаса, адамда білім» және «адамзаттың бір-бірімен ұғысуы» 

болмайтынын, «жан көріністерінің ең қымбаты – ой» екенін, «ой тілі – сөз» болып табылатынын айтады [4, 72 ]. 
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Сырттай сөйлеу ойды шығарудың дыбыстық немесе графикалық көрінісі арқылы жүзеге асады. Бұл кезең – ең 

жауапты кезең, ол ойды шығарудың оң немесе теріс нәтижелерін анықтайды. Егер іштей сөйлеуден сырттайға өту 

қандай да бір себептер бойынша бұзылған болса, онда іштей сөйлеу сыртқы жағынан нашар көрініс табады. Мұндай 

сөйлеу толық емес, байланыссыз, түсініксіз болып көрінеді. Кейде студент ойша жақсы орындаған тапсырмасын 

дұрыс жеткізе алмай қиналады. Бұл оның қатысымдық құзыреттілігінің деңгейін көрсетеді. Көкірегі сайрап тұрса да, 

ойын нақты, дәл айтып бере алмайды.  

Сөйлеуді қабылдау акустикалық немесе графикалық кодтан іштей сөйлесу кодына өту; синтаксистік 

құрылымдардың, грамматикалық формалардың шифрын шешу; ойды шығарудың ортақ жоспарын түсіну; ойды 

шығарудың түпкі ойы мен уәждерін түсіну; алынған ақпараттың нәтижесін көрсету (ойды шығару мазмұны, оның 

идеясы, айтушының көзқарасы т.б.); формаларды таңдау мен тілдік құралдарды ұғыну тәрізді әрекеттерді қамтиды.  

Түсінік екі деңгейде көрінеді: тілдік және мазмұндық. Біріншісі екіншісіз, ал екіншісі біріншісіз болуы мүмкін 

емес. Толық түсінік әрдайым жетістікке жете бермейді. Түсінік қабылдаушының ықыласы болғанда ғана 

қабылданады, есте сақталады. Бұл баяншының ақпаратын қабылдау қабылдаушының түйсігімен тығыз байланысты 

екенін байқатады. Кері байланыс – сөйлеу әрекетін бағалаудың маңызды элементі ретінде оның нәтижесін бағалауға 

мүмкіндік береді. Біршама толық кері байланыс диалогтарда жүзеге асады. Жіберілген хабарды түсіну сапасы 

коммуникация кезінде жүзеге асатын әртүрлі шарттарға тәуелді. Мұндай шарттардың жиынтығын контекст деп 

атайды. Сөйлеу қатынасының ортақ контексі анық және жасырын контекстен тұрады. Анық (немесе эксплиципті) 

контекст тікелей бақылауға жататындарды көрсетеді. Ол вербальды және вербальды емес деп бөлінеді. Жасырын 

контекст – бұл тікелей бақылауға жатпайтындар. Жасырын контекске уәж, мақсат, коммуниканттардың ықыласы 

мен орнықтылығы, олардың жеке сипаттамалары жатады. Ойды шығару контексіне тәуелділік әртүрлі нәтижелерге 

әкелуі мүмкін 5, 105 .  

Сөйлеу қатынасының негізгі мақсаты – бұл ақпараттардың алмасуы, яғни ойды шығару арқылы мағынасын 

жеткізу және түйсіну, адамды түсінуге тырысу. Бұл үшін қатынас үдерісіне ықпал етуші факторларды ескеру және 

дұрыс қолдану қажет. Мұндай факторлар негізінде сөйлеу коммуникациясының түрлі формалары мен типтері 

анықталады. Вербальды сөйлеу коммуникациясы ауызша және жазбаша түрде жүзеге асырылады.  

Кез келген сөйлеу жағдаяты белгілі бір дәрежеде іске асады. Онда әр түрлі қарым-қатынас болуы ықтимал. 

Мысалы, егер студент курстасымен үзілісте әңгімелессе, олардың әңгімесін былайша сипаттауға болады: ауызша 

форма → тікелей қатынас→ өндіру мақсатындағы диалог→ тұрмыстық әңгіме. Коммуникацияның әрбір типі үшін 

спецификалық тілдік құралдар, мінез-құлық тактикасы, тәжірибеде сөйлеу коммуникациясы үрдісінде жетістікке қол 

жеткізудің қажетті шарттары болып табылатын қабылдау дағдысы іске асады. Тілдік қарым-қатынас сөйлесім 

әрекетінің түрлері арқылы жүзеге асырылады: айтылым – бұл ақпаратты тасымалдаушы акустикалық сөйлеу 

сигналдарының жіберілуі; тыңдалым – акустикалық сөйлеу сигналдарын түйсіну және ұғыну; жазылым – сөйлеу 

сигналдарын графикалық символдар көмегімен шифрлау; оқылым – графикалық белгілерде шифрлау және олардың 

мағынасын түсіну; тілдесім – адамдардың қоғамдық-әлеуметтік өмірде бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынасқа 

түсіп, өзара пікірлесуінің нәтижесінде бірінің ойын бірі ауызша да, жазбаша да түсінуі және оған жауап қайтаруы. 

Ақпараттарды кодтау механизмі айтылым және жазылым барысында, декодттау тындалым мен оқылым барысында 

жүзеге асады. Айтылым және жазылым барысында адам акустикалық сигналдармен, ал жазылым мен оқылымда 

графикалық белгілермен әрекет жасайды. Қабылдаушы келіп жатқан белгілерді қабылдап, оның кодталуын шешу 

арқылы пікірдің мағынасын біледі. Сонымен қатар пікір айту дәлелдемелері пайда болып, сөз алмастыру жүреді, 

яғни қарсы байланыс орнатылады. Осылайша баяншы мен қабылдаушының орындары ауысады, бірақ қатысымдық 

әрекет жүйесі өзгермейді. Тілдік қатынас - әңгіме, сұхбат ретінде ғана емес, кез келген ақпарат алмасу мақсатындағы 

өзара әрекет, адамдардың тілдесуі болып табылады. 

Педагогикалық тілдесім көбінесе диалог, полилог арқылы жүзеге асырылады. Диалог – екі жақты құбылыс. 

Диалог қарым-қатынаста көзделетін мақсатқа қарай күнделікті тұрмысқа байланысты және ресми қарым-қатынасқа 

сәйкес құрылуы мүмкін. Диалогтық сөйлеуде ым-ишараттың, дене қимылының белсенділігі, эмоционалды-

экспрессивтілігі мен әсерлілігі айрықша рөл атқарады. Диалогта сөйлемдердің ықшамдалуы, сөйлейтін сөздің алдын-

ала жоспарланбауы, ауыз-екі стилінің басым болуы көптеп кездеседі. Педагогикалық тілдесімді үйретуде ғалым-

әдіскер Ж.Дәулетбекова ұсынған диалогтердің түрлерін пайдаланған ұтымды 6, 19. Мысалы: 

Диалог-сөзталас. Мұғалімдер бөлмесінде екі оқытушы қазіргі жастар тілінде жиі қолданылатын «Универ», 

«Общага», «ДШ бола ма?» және т.б. сөздер туралы пікір алмасып отыр. Бір оқытушы оны қалыпты жағдай есептесе, 

екіншісі бұл сөйлеу нормасына жатпайтынын, бұл олардың сөйлеу мәдениетін төмендетуге әсер ететінін айтып 

отыр. Екі мұғалімнің пікірі бойынша, диалог-сөзталас құрыңдар.  

Диалог-пайымдау. «Күнделік.кз» пайдаланудың тиімділігі туралы диалог-пайымдау құрыңдар. Диалогте 

ойынды құптай алмаймын, ренжімеңіз, ойыңыз дұрыс, бірақ, меніңше, кеңесіп пішкен тон келте болмайды және т.б. 

сөз оралымдарын қолданыңыз.  

Диалог-теріске шығару. Әріптесің жаңартылған білім беру жүйесінде қолданылып жүрген қалыптастырушы 

бағалаудың балалардың білім нәтижесіне кері әсер тигізетінін айтты. Әріптесіңнің пікірімен келіспейтініңді айтып, 

диалог-теріске шығару құрастырыңдар.  

Диалог-егес. Екі мұғалімге жиынтық бағалауға арналған тапсырма дайындау тапсырылды. Әр мұғалім өз 

тапсырмасының ұтымды екенін айтып, бір шешімге келе алмады. Осы мәселе төңірегінде диалог-егес құрыңдар. 

Диалогте тыңдай білу мәдениеті бірінші орынға шығады.  
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Коммуниканттардың диалогте бірін-бірі тыңдап, қатысымға түсуі олардың мәдениеттілігін көрсетеді. 

Сондықтан студенттерге сөйлеу мәдениетімен қоса, тыңдау мәдениетін де үйреткен дұрыс. Диалог арқылы студент 

сөйлеу мәдениетін игеруге, өзінің сөзін, ойын жалғастыра алуға, әр түрлі тақырыптар төңірегінде сөйлесе алуға, 

айтылған әңгіме, оқылған әдебиет, мәтін, өнер, кино, т.б. туралы өз ойын білдіруге мүмкіндік алады. Диалогтік 

тілдесім барысында студенттер жұп болып та, топ болып та, ұжым болып та бір-бірімен тілдік қатысымға түседі. Бұл 

– диалогтік сөйлеудің өзіндік белгілері. Диалогтік оқыту амал-тәсілі студенттерді сөйлеуге, белсенділікке, өзара пікір 

алысуға итермелейді. Диалог барысында пікірлесіп тұрған тұлғалар «әрі баяншы, әрі қабылдаушы» қызметін 

атқарады.  

Педагогикалық тілдесімде диалог ‒ тек сұрақ-жауап емес, ол оқу тәрбие үрдісіндегі мақсатты шешуге 

бағытталған күрделі үдеріс. Диалогта мұғалім сұрақ қояды, жауап береді, оқушылардың ойын дамытады, олардың 

пікірімен немесе қарсы пікір айтады, яғни бір сөзбен айтқанда, диалогты басқарып отырады. Диалогте сұрау басты 

рөлге ие. Себебі дұрыс әрі нақты қойылған сұраққа берілетін жауап та сондай болады. Егер сұрақ түсініксіз болса 

немес жалпылама қойылса, онда жауап та сондай болады. Диалогте тыңдай білу мәдениеті бірінші орынға шығады. 

Коммуниканттардың диалогте бірін-бірі тыңдап, қатысымға түсуі олардың мәдениеттілігін көрсетеді. Сондықтан 

студенттерге сөйлеу мәдениетімен қоса, тыңдау мәдениетін де үйреткен дұрыс.  

Педагогикалық тілдесімде сабаққа деген жауапкершілік, өз-өзіне сыни көзқараспен қарау; өзіңді үнемі 

жетілдіріп отыру; серіктестердің жұмысына назар аудару мағызды рөлге ие. Студенттерге педагогикалық тілдесімді 

үйретуде коммуникативтік қабілеттерін дамытуға ықпал ететін педагогикалық тілдесім элементтерін тәжірибелік 

түрде меңгеруге бағытталған жаттығулар мен педагогикалық жағдайдағы тілдесім жүйесін меңгеруге арналған 

жаттығуларды пайдаланған дұрыс. Кәсіби педагогикалық тілдесімде сөйлеудің сенімділігі мұғалімнің тілдесімде 

тілдік бірліктерді сауатты қолдануы, ойын мәнерлі нақты жеткізуі арқылы айқындалады. Бұл мұғалімнің сөйлеу 

мәдениетін көрсетеді. Фразаларды сауатты құра білу мұғалімнен грамматикалық ережелерді білуді, тілдік 

заңдылықтарын жақсы меңгеруді қажет етеді. Мұғалімнің тілдік білімі оның ойын дұрыс жеткізуге, сөйлесімнің 

мағыналы, мәнді болуына әсер етіп, оқу материалын білім алушының дұрыс қабылдауына септігін тигізеді.  

Мұғалім қарым-қатынаста педагогикалық тілдесімде бейвербалді құралдарды да қолданады. Зерттеушілер 

хабар берудің 7 вербалді құрал арқылы, 38 дыбыстық тіл арқылы, ал 55 бейвербалді құралдар арқылы 

берілетінін дәлелдеген. Вербалді құралдар арқылы таза хабар берілсе, бейвербалді құралдардан баяншының 

тыңдаушыға деген қатынасы байқалады. Бейвербалді қатынас адамның психологиялық жай-күйімен тығыз 

байланысты. Педагогикалық тілдесімде бейвербалді амалдар тұлғаның жеке-психологиялық, әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл құрал арқылы тұлғаның ішкі әлемі байқалып, тілдесімнің 

психологиялық қарым-қатынасына әсер ету арқылы бірлесіп атқарылатын тілдесімнің сәтті болуына көмектеседі. 

Әлеуметтік-психологиялық зерттеулерде сөйлеудегі бейвербалді құралдарды бірнеше түрге жіктеп жүр. Олар: 

кинесика, такесика, проксемика. Коммуникативтік актіде кинесика жиі қолданылады. «Кинесика» қозғалыс деген 

мағынаны білдіреді. Тіл білімінде кинесика ұғымы қарым-қатынаста қолданылатын кинемалар, мимикалық және 

пантомимикалық қозғалыстармен байланысты. Ым, дене қимылдары педагогикалық тілдесімде мақсатқа жету 

барысында әлеуметтік мотивацияға ие болады. Бейвербалды амалдар сөйлеу әрекетінде белгілі бір функцияларды 

атқарады.  

Педагогикалық тілдесімде мұғалім дене қимылдары арқылы немесе ымның көмегімен оқушыларға белгілі бір 

ескертуі жасауы немесе олардың әрекеттерін қабылдағанын білдіре алады. Мысалы, бас шұлғу, сұқ саусағын көтеріп 

ескерту жасау, қабағын түю, күлімдеу және т.б. бейвербалды амалдар арқылы оқушымен қарым-қатынас 

жасайды.Педагогикалық қарым-қатынаста ұлтқа тән паралингвистикалық амалдар басымдылыққа ие болады. 

Мысалы, қол алысу, алыстан қол көтеру арқылы сәлемдесу, бас изеу арқылы сәлемін қабылдау және т.б. бейвербалді 

амалдар барлық ұлтқа тән болатын болса, қазақ ұғымында әкесінің атын қосып айту қалыптаспаған. Бұл ерсі болып 

табылады. Сондықтан қазақ мектептерінде оқушылар мұғалімдерін «апай», «мұғалім» деп атаса, орыс мектептерінде 

«Сәулеш Тургановна», «Гулнара Мауткановна» деп атау қалыпты жағдай. Педагогикалық тілдесімде қолданылатын 

мәтінді студент баяндау стилімен жазып үйренгені дұрыс. Әрбір берілетін хабарды тыңдаушылардың қалай 

қабылдайтынын сараптап, ой елегінен өткізуі қажет. 

Педагогтің қатысымдық мәдениеті адамдармен қарым-қатынас жасай білуінен байқалады. Педагогтің 
адамдармен тез арада тіл табыса білуі оның қатысымдық әлеуетінің жоғары екенін көрсетеді. Педагог қарым-
қатынас жасау кезінде өзін ұстай біледі, басқа адамның өміріне еркін араласып кете алады. Сондықтан қарым-

қатынас жасай білмейтін педагогтар тез шаршайды, өздерінің мамандықтарынан ләззат ала алмайды. Қазақ тілінің 
салаларын меңгерту барысында қолданылған дәріс және СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары студенттерді басқа адамдармен 
қарым-қатынас жасай білуге көмектеседі. Олар топ мүшелерімен, оқытушымен өзара пікірлесу, әр түрлі 
жағдаяттарды шешу арқылы қарым-қатынас жасау мәдениетін игеруге талпынады. Жалпы студенттерге сөйлеу 
мәдениетін үйретуде «Дебат технологиясын» пайдалану ұтымды. Бұл технология бойынша студент әр түрлі ақпарат 
көздерімен сусындап өз түйінін айта білуі керек. Кез келген мазмұнды талдау барысында өз тобымен ұйымдасып, 

пікірлесіп, ең ұтымды жауапты іздеуі қажет. Топқа бөлінген студенттер өз сұрақтарына тынымсыз жауап іздеп, өз 
идеясымен бөліседі. Бұл оларға сол проблема бойынша өз көзқарастарының қалыптасуына, пікірлерін 
қарсыластарының көзқарастарымен салыстыруға, өз пікірін қорғауға үйретіп, сол проблеманы өздігінен терең 
зерттеуге итермелейді. Пікірсайыс студенттердің білімдерін жан-жақты жетілдіріп, мәдени деңгейлерін көтереді, 
басқа адамдарға түсінікпен қарап, олардың пікірлерімен санасуға үйретеді, шешендік өнерге баулиды. Аталған 
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тапсырмалардың нәтижелі болуы мұғалімнің шеберлігімен тікелей байланысты. Әрбір адам өз өмірінде оқушы, 
тәрбиеленуші, мұғалім рөлін басынан кешіреді. Сондықтан да мұғалім мамандығы ең көне мамандық болып 
есептелінеді. Қазіргі таңда маманның кәсіби даярлығы жалпы білім берудің фундаментальді, психология-
педагогикалық және пән мазмұны туралы арнайы білімін қажет етеді. Сонымен бірге мұғалім өзінің шеберлігін 

жетілдіру үшін озық педагогикалық технологияларды, озық әдіс-тәсілдерді игеріп, оны сабақ үрдісінде түрлі 
ақпараттық технологияларды қолдану арқылы тиімді іске асыра білуі шарт. Ғылыми еңбектерде педагогикалық 
шеберлікті білім, білік, дағдының қолдану қызметін меңгерген өзіндік тұлғалық, тілдік қабілеттерін жетілдірген 
білім берумен тәрбиелеудің мақсаттарын игерген маманның кәсіби шеберлігімен байланыста қарайды. Ғалымдар 
педагогикалық шеберліктің құрылымына коммуникативтік қабілетті; диагностикалық қабілетті (оқушылардың жеке 
және топ ішіндегі қабілеттерін анықтау, нәтижені талдау); психология-педагогика қабілетті; ұйымдастырушылық 

қабілетті; білімді жеткізе білу қабілетін; зерттеушілік және шығармашылық қабілетті жатқызады. Олардың 
пікірінше, мұғалім өзінің іс-әрекетін ғылыми теорияға негіздегенде ғана педагогикалық шеберлікке жете алады. 
Педагог Н.Н.Тарасевич педагогикалық шеберлікті тұлғаның жеке қасиеттерінің кешені тұрғысынан қарастырып, 
оған мұғалімнің адамгершілік қасиеттерін, кәсіби білімін, педагогикалық қабілетін және педагогикалық техникасын 
жатқызады [7, 54]. Сондықтан болашақ маманға педагогикалық тілдесіммен бірге оның педагогикалық шеберлігін 
жетілдіруге көмектесетін жоғарыда айтылған қасиеттерді де үйрету қажет. Ол үшін сабақ үрдісінде түрлі 

технологиялар мен әдіс-тәсілдерді пайдалану қажет. 
Педагогикалық шеберлік сан қырлы, әралуан. Оның күрделілігі мұғалімнің еңбек нысанасының өзіндік 

ерекшелігімен түсіндіріледі. Шебер мұғалім сабақ үрдісінде, сабақтан тыс уақытта та үнемі ізденіс үстінде жүреді. 
Осы ізденістің арқасында үлкен жетістіктерге жетеді. Сабақ үрдісінде жаңа технологияларды қолдану арқылы да 
немесе қолданбай да жоғары нәтижеге қол жеткізуі мүмкін. Ол сабақ үрдісін дұрыс, жүйелі ұйымдастыра білуіне де 
байланысты. Мұғалім оқушының сабақтағы белсенділігін, сабаққа деген қызығушылығын әдіс-тәсілдерді ұтымды, 

орынды қолдана білу арқылы оятады. Сабақты бір сарынмен өтпей, өзгертіп отыру тағы да мұғалімнің шеберлігіне 
келіп тіреледі. Мұғалімнің шеберлігіне оның білімі, дағдысы, оқушымен қарым-қатынасы, бейімділігі, қабілеті, 
жүріс-тұрысы, киген киімі, сөйлеген сөзі де кіреді. Міне, осылардың бәрін бір басына жинақтай білген, 
білімалушыны түсіне білген ұстаз белгілі бір жетістіктерге қол жеткізеді 5, 48. 

Талқылау. Педагогикалық тілдесімде студенттің мәдени біліктілігі негізгі рөл атқарады. Мәдени біліктілік 
оның қатысымдық құзыреттілігімен тығыз байланысты. Студенттің қатысымдық құзіреттілігі тілдік - әдеби тілдік 

норманы; кәсіби – білім, білік, дағды, іскерлік қасиеттерді; қоғамдық-мәдени-ұлттық және әлемдік мәдени 
ерекшеліктерді игеру, қоғамдағы ұстамдылық, тілдік этикетті сақтау сияқты құзыреттіліктер тұтастығынан көрініс 
береді. Соңғы жылдары білімнің бұл түрі «риторикалық білік», «сөйлеу мәдениеті» терминдерімен беріліп жүр. 
Ғалым А.Қыдыршаевтің пікірінше, риторикалық біліктілікті сақтау үшін әрбір мұғалім төмендегідей кеңестерді 
басшылыққа алғаны жөн: 

 Сөйленер сөзге даярлықты тақырыпқа сай келетін материалдарды талқылаудан бастап, тақырыпты 

таразылай келе, объективті тұрғыда негізгі ойды нысанаға алу, теориялық жағынан даярлығы мықты, сауатты оқушы 
ғана сөйленер сөздің нысанасына терең бойлай алмақ. Демек, оқушының білімінің басты бір көрсеткіші оның 
коммуникативтік мәдениет деңгейі болмақ. 

 Келесі заңдылықтың табиғи арнасы ежелгі дәуірден бастау алады. Мәселен, ежелгі оқымыстылардың 
пікіріне жүгіне айтар болсақ, даналыққа ұмтылушы талантты адам үш түрлі қасиетке ие болуы тиіс: 1) ойлана білу; 
2) өз пікірін үйлесімді айта білу; 3) өз міндетін жақсы атқара білуі керек [8, 25]. 

Мәдениет адамның бүкіл санасын қамтитын, қоғамдық жүйенің толымды қызметін қамтамасыз ететін рухани 
компонент болып саналады. Ол адамның рухани еңбегінің өнімі, қоғамдық өзгерістер жиынтығының маңызды бір 
бөлігі болып табылады. Біз мәдениетті тілден бөліп қарастыра алмаймыз. Өйткені, тіл – мәдениеттің бір бөлшегі. Ал 
мәдениет пен тіл – өркениеттің бір көрінісі. Халықтың тілі мен мәдениеті  студент үшін асыл да қымбатты рухани 
дүниелер. Осы дүниені педагогикалық тілдесімде түрлі тапсырмалар арқылы оқушы санасына ендіру – мұғалімнің 
негізгі міндеттерінің бірі. 

Қорытынды. Жоғары оқу орнындағы оқытушылар мен студенттердің шығармашылық қарым-қатынасы 
болашақ мұғалімнің педагогикалық тілдесімінің қалыптасуының ішкі механизмдерін қалыптастырады (өмірлік 
мәндердің тұрақты иерархиясы, өзінің адамгершілік қағидаттарының жүйесі, кеңейтілген рефлексивті ойлау, өзін-өзі 
бақылау дағдылары, өзін-өзі ынталандыру және өзін-өзі тану тәжірибесі, оқу, зерттеу, кәсіби-педагогикалық 
қызметтің жеке тәсілі, креативтілік, басқаның оң бағалаусыз қабылдауы, мағыналық тану, терең өзіндік ойлау). 
Кәсіби білім тек маманды дайындау және негізгі пәндерді оқыту ғана емес, сонымен қатар қазіргі мәдениеттің 

күрделі мәселелерінің көрінісі арқылы өзін және әлемді ойлайтын еркін тұлғаның дамуы үшін қолайлы жағдай жасау 
болып табылады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ АЙТЫЛЫМ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Аңдатпа  

Әлемдік тәжірибеде кез келген тілді меңгеруде сөйлесу әрекетінің ең негізгі бес дағдысын меңгерту және 

дамыту арқылы нәтижеге жетуге болатыны дәлелденіп отыр. Ал қазақ тілінде бұл мәселе соңғы жылдарда қолға 

алынып, енді дамып келе жатыр. «Оқушылардың айтылым дағдысын дамытудың маңызы» мақаласы қазіргі қазақ 

тілін оқыту әдістемесіндегі ең өзекті мәселелердің бірі – оқушылардың дұрыс сөйлеу қабілетін дамытудың 

маңызына арналып отыр. Мақалада қазақ ғалымдарының да дұрыс сөйлей білу мәдениетіне қатысты айтқан ой-

тұжырымдары берілген. Оқушылардың айтылым дағдысын дамытудың мақсаттары мен міндеттері, 

артықшылықтары мен тиімді тұстары, 5-7 сыныптар мен 8-11 сынып оқушыларында осы дағдыны дамытқанда 

ескерілуі керек жағдайлар мен сабақ барысында қолдануға болатын әдіс-тәсілдердің бірнеше түрлері ұсынылып 

отыр. Қазіргі жаһандану заманында оқушының орфоэпиялық заңдылықтарды сақтап сөйлеуінің мәні туралы сөз 

қозғалады. 

Түйін сөздер:сөйлесім әрекеті, айтылым, дағды, тілдік қарым-қатынас, монолог, диалог, полилог 
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THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS' SPEAKING SKILLS 

 

Аbstract 

World experience has shown that when learning a new foreign language, the result can be achieved by perfectly 

mastering and developing the five basic communication skills. In the Kazakh language, this issue has been resolved in recent 

years and continues to develop. The article "The importance of developing students' speech skills "is devoted to one of the 

most pressing issues in modern methods of teaching the Kazakh language - the importance of developing students' ability to 

speak correctly. The article also presents the views of Kazakhstani scientists on the culture of correct speech. It offers goals 

and objectives, advantages and benefits of developing students ' speech skills, conditions that should be taken into account 

when developing this skill in students in grades 5-7 and 8-11, as well as several types of methods that can be used in the 

classroom. 

Keywords: conversational activity, speaking, skills, language communication, monologue, dialogue, polylogue 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация 

Мировой опыт показал, что при изучении нового иностранного языка, результата можно достичь, отлично 

овладев и хорошо развивая пять основных навыков общения. В казахском языке этот вопрос решается в последние 

годы и продолжает развиваться. Статья «Важность развития речевых навыков учащихся» посвящена одному из 

наиболее актуальных вопросов в современных методиках обучения казахскому языку - важности развития у 

учащихся умения правильно говорить. В статье также представлены взгляды казахстанских ученых на культуру 

правильной речи. Предлагаются цели и задачи, преимущества и выгоды развития речевых навыков учащихся, 

условия, которые следует учитывать при развитии этого навыка у учащихся 5-7 и 8-11 классов, а также несколько 

типов методов, которые можно использовать на уроках. 

Ключевые слова: разговорная деятельность, говорение, навык, языковое общение, монолог, диалог, полилог 
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Кіріспе. Орфоэпияның дұрыс сөйлеудің нормасы екені белгілі. Әрбір тілдің сөздік қоры, грамматикалық 

құрылысы сол халыққа ортақ болғаны сияқты, сөйлеу нормасы да жалпы халыққа ортақ болады. Әрине тұратын 

аймаққа байланысты ішінара сөйлеу ерекшеліктері болуы мүмкін, бірақ әдеби тілдің нормасын сақтап сөйлеу  

барлығымызға ортақ қағида. Әсіресе, «ұрпақ тәрбиесімен тікелей шұғылданатын болашақ маманның тіл мәдениетін, 

оның ішінде кәсіби көркем сөзді игеруінің рөлі орасан зор» 1, 117.  

Тілдің дамуына байланысты әдеби тіл де дамып, жетіліп отырылады. Жаһандану заманындағы ақпараттар легі, 

басқа елдермен қарым-қатынастың нығаюы да тілдің орфоэпиясына әсер етіп отырады. Мәдениет мен өркениет 

дамыған жағдайда адамның дұрыс сөйлеу мәдениетіне де басымдылық беріледі. Тілді бей берекет шұбарлау, өзге 

тілді араластырып сөйлеп, қойыртпақ тілге айналдыру кешірілмес күнә. Өкінішке орай, БАҚ құралдарында, кино 

саласында бұл мәселе назардан тыс қалып жатқаны жасырын емес. Орыс және қазақ тілдерін араластырып сөйлейтін 

кинолар көбейіп барады. Болашақ ұрпақтың көпшілігі теледидар алдында отыратыны, кинотеарға жиі баратыны 

мәлім. БАҚ пен кино саласы жастарды, тіпті үлкендерді де мәдениетті сөйлеуге үйрететін құрал болып табылады. 

Сондықтан қазақ тілінің орфоэпиялық нормасын сақтап сөйлеу  бәріміздің басты міндетіміз. 

Академик В.В.Радлов пен тюрколог П.М.Мелиоранскийдің қазақтардың басқа туыстас халыққа қарағанда, 

сөйлеуге шебер, жүйелі сөйлеуді ұнататын шешен халық деп баға бергенін білеміз. Орфография мен орфоэпияның 

атқаратын қызметі жағынан бір-бірінен айырмашылығы болғанмен, көзейтін мақсаттары ұқсас. Яғни екеуін бір 

заттың екі жағы немесе құстың қос қанаты деп айтуымызға болады. Әдеби тіліміздегі сөздерді қатесіз, сауатты 

жазуға қаншалықты мән берсек, сөйлеу мәдениетіне де сондай мән беруіміз қажет. Сөздердің айтылуы бір күнде 

немесе бір жылда қалыптасқан нәрсе емес, оның да қалыптасу, даму жолы бар. 

Психологтар баланың сөйлеу тілімен оның тілі шыққаннан бастап жұмыс жасау керектігін айтады. Дегенмен 

баланың дұрыс сөйлеу мәдениеті мектеп қабырғасынан бастап қалыптаса бастайды. Ана тілінде дұрыс сөйлей білу 

тек көпшілік алдында сөйлейтін шешендік сөздерге ғана байланысты емес, күнделікті қатысымда қолданылатын 

сөйлеуге де қатысты. 

Ғалым М.Балақаев «Қазақ сөздерінің айтылуында өзіндік әсем үн бар, қалыптасқан жатық әуен бар. Оның негізі 

мынада: сөздердің құрамындағы дыбыстар өзара үндесіп, біріне-бірі ықпалын тигізе айтылады; мысалы, қазақ 

тіліндегі жуан, жіңішк, еріндік, езулік дауыстылардың сөз ішінде біркелкі қатар түзеп айтылуы арқылы ауыздан 

шыққан сөздердің ағысы кедір-бұдырсыз, біртегіс болады» 2, 36. 

М.Балақаев «орфоэпиялық нормаларды белгілеудің» қиындығын айтып, «біріншіден, мұнда ресми түрде 

қабылданған қағида, ереже жоқ, екіншіден, сөздердің сөйлеу тілінде айтылуында пәлендей тиянақ жоқ»,  дейді. 

Ғалым «тыңдаушыларды еліктіре білу, олардың назарын сөйлеп тұрған сөзіне аудара алу  дикторға, баяндамашыға, 

үгітшіге жүктелген міндеттің нәтижелі болуының басты шарты» деп есептейді. Сөйлеу мәдениетін дамыту үшін 

басты 8 қағиданы ескеру қажеттігін айтып, әрқайсын жеке-жеке талдап береді 2, 37, 50. 

Фонетист-әдіскер ғалым М.Дүйсебаева «Білімнің негізі бастауыш мектеп пен орта мектептерде» берілетінін, 

«бала жас кезінде айналадағы құбылысқа еліктегіш, байқағыш» болатынын, «бастауыш кластарда ана тілі мен 

әждебиеттің оқу пәнінің дұрыс өтілуі оқушының келешекте дұрыс сөйлеу мәдениетінің қалыптасуына өзінің әсерін 

тигізбей қоймайтынын» айтып, оны жетілдірудің жолдарына тоқталады. Ғалым «мектеп оқушыларының сөйлеу 

мәдениетінің дұрыс қалыптасуына педагогтық институттардың жоғары курс студенттері де (практиканттар) көп 

көңіл бөлу керек» деп есептейді 3, 6. М.Дүйсебаева көп жағдайда практикант-студенттердің оқушының сөйлеу 

тіліндегі қателіктерді түземейтінін сөз етіп, «оқушылардың тілінде кездескен жергілікті ерекшелікке тән сөздерді дер 

кезінде байқап, дұрыс сөйлеуге дағдыландыру» жұмыстарын жүргізуді ұсынады. Тілші әрбір дыбыстың 

орфоэпиясына талдау жасаған. 

Зерттеу материалы. Әдістемесі. Әртүрлі ғылым өкілдерін қызықтырған күрделі мәселе – сөйлесім әрекеті. 

Көптеген ғалымдар зерттеу объектісіне қарай оның ерекшеліктерін әр қырынан қарастырған. Мәселен, лингвист-

ғалымдар сөйлесім әрекеті мен тілдің арақатынасын сөз етсе, психолог сөйлесім әрекетінің жалпы ми арқылы өту 

үрдісін, жүру бағытын зерттейді. Физиолог оның жұмыс істеу механизмдерін, құралдарын, қызметін тексереді. 

Психолингвист сөйлесім әрекеті іске асу үшін жұмсалатын тілдік тұлғалардың санамен байланысын, сөйлеу 

аппаратының ойға қатысты қимыл-қозғалысын дәлелдейді. 

Әдіскер болса, осы салалардың барлық заңдылықтарын ескере отырып, сөйлеуге үйретудің тиімді үлгілерін 

табуды және ұйымдастыруды, жалпы сөйлеу әрекетін жүзеге асыруды көздейді. 

Бұл саладағы ғалымдар кімді оқытатыны; оларды неге үйрету керектігі; не үшін, не мақсатпен және қалай 

оқытатынын қарастырады. 

Тілші-әдіскердің ең бірінші мақсаты – сапалы оқытудың жолдарын табу, яғни, қалай оқытсақ ісіміз жақсы 

нәтиже береді деген сауалға жауап іздеу. Соны практикалық жағынан дәлелдеп, теориялық тұрғыдан жүйелеп 

көрсету. 

Адам сөйлеуді жетілдіріп, дамытады, оның заңдылықтарын қарастырады, бірақ, сөйлеу тілін өзі жасай 

алмайды. Осыдан сөйлеудің, тілдің қоғамдық-әлеуметтік сипаты аңғарылады. Хабардың қай түрі болса да шындыққа 

құралу керек, сонда ғана тілдік қатысым өз бетінше дамиды және сөйлеу /информацияны қабылдау, оған жауап 

қайтару, қайта жауап алу/ қатысымдық құбылыстың қоғамдық мәнін ашады, адамдар арасындағы әлеуметтік көпір 

бола алады. 
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Лингвистикалық, әдістемелік әдебиеттердің көпшілігінде сөйлесім әрекетін төрт түрге бөліп қарастыру тұрақты 

орын алған. Олар: 

1 Сөйлеу; 

2 Оқу; 

3 Жазу; 

4 Түсіну [4, 27]. 

Біз жан-жақты тәжірибелерге сүйене келіп, сөйлесім әрекетін бес түрге бөліп қарастырамыз. Олар: оқылым, 

жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім. Біз бұл ғылыми ұғымдарды қазақша бірыңғай оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылым, тілдесім деп атауды жөн санаймыз [4, 27 ]. 

Айтылым – адамдар арасындағы тілмен түсінуді жүзеге асыратын сөйлесім әрекетінің бір түрі. Ол – тілдік 

қарым-қатынас барысында адамның өз ойын жарыққа шығару процесі [4, 38]. 

Айтылым, яғни сөйлеу, негізінен, бір адамға тән әрекет болғанымен, тілдік қатынаста екі жақсы байланыстың 

болуын қажет етеді. Адам өз ойын екінші біреуге жеткізу үшін айтады, сол үшін сыртқа шығарады. 

«Сөйлеуге үйрету» немесе «айтылым» дегенде мынадай ұғымға мән беріледі: Бұл – адам мен адамның тілдік 

қарым-қатынаста бір-бірімен тілдесуі, сөйлесуі, яғни, бір адамның өз ойын екінші адамға ауызша жеткізуі, сөйлеуі, 

айтуы. Сонымен бірге, айтылған ойдың адамға түсінікті болып, оны қабылдау арқылы екінші адамның оған өзіндік 

реакция жасауы немесе жауап қайтаруы. 

Мұның өзі сөйлеуге үйретудің тек бір адамға байланысты мәселе емес екенін көрсетеді. Ол тілдік 

коммуникация арқылы жүзеге асады. Ауызша сөйлесімнің нәтижесінде түсінуге жол ашылады. 

Айтылым дағдысын үйретудің негізгі мақсаты - оқушылардың әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ауызша сөйлеу 

және қарым-қатынасқа түсу қабілетін дамыту. 

Осылайша, сөйлеуді үйретудің негізгі мақсатына сүйене отырып, біз негізгі міндеттерді анықтай аламыз: 

1 Айтылымның салыстырмалы түрде үздіксіз сипатқа ие болуын қамтамасыз ету. Оны қалыптастыру процесі 

біреудің (не бір нәрсенің) араласуынсыз белгілі бір уақытқа созылады. Оқушының қалай сөйлегеніне қарап, ең 

алдымен, оның ерекше психологиялық көңіл-күйін, сондай-ақ өз ойын, пікірін жүйелі түрде жеткізу деңгейін 

анықтайды. 

2 Өз ойларын дәйекті және логикалық түрде жеткізе білу. Бұл қасиет кейінгі сөйлемдерде негізгі тіркестер мен 

Түйін  сөздер ді дұрыс қолдану идеясынан көрінеді. Идея сөзін тура мағынада қабылдауға болмайды. Бұл жерде 

оқушының тақырыпқа байланысты өз ойын нақтылау, түсіндіру, негіздеу, толықтыру, оған өз көзқарасын білдіру 

қабілеті сөз болып тұр. 

3 Тұжырымды аяқтай білу, тұжырымдардың логикалық тізбегін құра білу [5, 88]. 

Ал айтылым дағдысының маңызы неде? 

Айтылым – ең күрделі дағдылардың бірі. Айтылым әрекетінің жүзеге асуы үшін маңызды шарт бұл – тіл мен 

сөздік қордың болуы, байланыстырып сөйлеу мәнері. Айтылым әрекеті кезінде жазуда қарастырылмайтын 

интонация, дикция, сөйлеу мәнері секілді тілдік амалдар ескеріледі. Қазіргі қоғамда балалар өз ана тілдерінде өз 

ойларын еркін, әрі дұрыс жеткізе алмайды, сөздік қорлары аз. Оның бірнеше себептері бар. Бүгінгі өскелең ұрпақ 

шынайы қарым-қатынастан қарағанда, «вертуалды қарым-қатынасты» таңдайы, оның үстіне көпшілігі қазақ 

сыныбында оқыса да, мектептен тыс уақытта орысша сөйлейді. Бұл – қазіргі қоғамның дерті. Сондықтан, бұл дертті 

жеңуде мектеп мұғалімдерінің рөлі ерекше. Осы жағдайда мұғалімге сабақ барысында айтылым дағдыларын 

қолдану көмектесе алады. 

Айтылым әрекетіне қатысты ең маңызды мәселе – сөзді дұрыс айта білудің заңдылықтарын және қалыптасқан 

нормаларын меңгеру. Бұл туралы тілші-ғалым Р.Сыздықованың түйген ойларының қай-қайсысы болсын тіл 

үйренушіге де, оқытушыға да пайдалы: «Тілдік нормалар оның барлық қаттауында: сөздік саласында 

(лексикасында), грамматикасында, дыбыстар жүйесінде, стильдік-көркемдік тәсілдерінде болуы шарт. Норма 

сондай-ақ тілдің қолданылу түрлерінде де, яғни, жазба және ауызша түрде қызмет ету барысында да орын алуы 

қажет. Сондықтан, ана тіліміздің жазба түрімен қатар, ауызша түріне қойылатын талаптардың да күшейе түсуі 

заңды» [6, 5]. 

Оның өзіндік артықшылықтары бар. Олар: 

1. Балалар арасында нақты, «тірі» қарым-қатынас, коммуникация орнатады; 

2. Сабақ белсенді формада өтеді: сынып оқушыларының барлығы сабаққа қатысады, оқыған немесе тыңдалған 

ақпарат бойынша өз пікірлерімен бөліседі. 

3. Сөйлесу балалардың дұрыс, әрі сауатты сөйлеуіне, сөздерді орнымен қолданып, сөйлемдерді дұрыс құруға 

дағдыландырады. 

4. Көп балалар көпшілік алдында сөйлеуге, ойын ортаға салуға қорқады, ұялады. Бала бойындағы 

қорқынышты жеңіп, сенімділікке ие болуға көмектеседі. 

5. Бала жан-жақты ойлануға, өз ойын дәлелдеуге үйренеді; 

6. Басты артықшылығы – жеке тұлғаға бағыттылық, әр баланын ойының ескерілуі. 

Айтылымға үйретудің тиімділігі келесі факторларға байланысты: 

1 Білім алушылардың жас және жеке ерекшеліктері; 

2 Балалардың жеке қызығушылықтары мен зейіні; 

3 Ауызша сөйлеу стратегиларын тиімді пайдалану; 
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4 Мәтіннің лингвистикалық және дискурсивті ерекшеліктері; 

5 Білім алу жағдайы (жаттығулардың ерекшеліктері, топтық, жұптық жұмыстардың орындалуы). 

Білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктері. 5-7 сынып оқушыларында «ер жетудің» түрлі белгілері 

әртүрлі формада көрініс табады. Яғни, тәуелсіз болуға деген ұмтылыс, біреудің көмегінен бас тарту, қадағалау мен 

бақылауды қажет етпеу. Бұл жастағы балалар оларды қоршаған әлемді тек көріп қана қоймайды, өздері көрген және 

білетін құбылыстың барлығына өз көзқарастары қалыптаса бастайды. 

Осы топтағы оқушылардың қызығушылықтары тұрақты болып, кәсіптік бағдар қалыптаса бастайды және ол 

жоғары сыныптарда нақтылана түседі. Олар көп ойлануға бейім болады, өздерін белгілі бір тілдік және мәдени 

қауымдастыққа жататын тұлға ретінде сезіне бастайды. Материалды игеруде және сөйлеу дағдыларын дамытуда көп 

көңіл бала зейінін тұрақтандыруға, басты мәліметті табуға, есте сақтау мен оны қайта жаңғыртуға бағытталуы керек. 

Жасөспірімдердің тез қарым-қатынас орнату қабілеті топтық, жұптық тапсырмалар орындау, коммуникацияны 

дамытатын ойындар ұйымдастыру кезінде өте пайдалы. 

Жоғары сынып оқушылары (8-11 сыныптар) жоғары мәдениет деңгейі мен дүниетанымымен, қалыптасқан 

бейімділігімен және қызығушылығымен, тәуелсіздігімен, зейінді тұрақтандыра алу қабілетімен және бекітудің 

механикалық әдістеріне теріс көзқарасымен ерекшеленеді [7, 30]. 

Айтылымға үйрететін сабақ кезінде ұстаз білім алушылар үшін келесідей жайдай жасау керек: 

1 Сабақтың 80-90 пайызында оқушылар сөйлейді. Мұғалім оларға тек бағдар беріп, дұрыс сөйлеу үшін 

түзетулер жасап отырады. 

2 Сабаққа барлық оқушылар қатысады. Мұғалім монополизацияға жол бермейді, яғни, жақсы оқитын бірнеше 

баламен ғана жұмыс жасамай, көп сөйлемейтін балаларды да сөйлетуге тырысады. 

3 Бала өзі сөйлеп, өз ойын айтқысы келеді. Олай болу үшін мұғалімнің тарапынан жақсы мотивация болу керек. 

4 Алынған тақырып пен сөйлеу деңгейі жалпы сыныптың білім дейгейін ескере отырып жасалуы керек. 

Нәтижелер. Оқушылардың айтылым дағдысын дамытатын көптеген әдістер бар. Сабақ барысында сөйлесу 

түрлері (монолог, диалог, полилог) мен сұхбат, ой қозғау, қос шеңбер,аквариум, пікірталас, рөлдік ойындар сияқты 

әдістерді қолдануға болады. Осы әдістертің бірнеше түріне тоқталып өтсек: 

Ой қозғау – оқушылар қандай да болмасын ақпарат (мәлімет, проблема, сұрақ) туралы бар білгендерін ауызша 

айта алады. Бұл әдісті сабақтың басында, қызығушылықты ояту кезеңінде қолдануға болады. Ой қозғаудың 

ережелері келесідей: 

1 Ең бастысы идеялардың көптігі, олардың еркін жағдайда айтылуы - сол себепті де білім алушылар өз 

ойындағыларын еш ойланбай (олардың дұрыс-бұрыс, қажет-қажет еместігіне қарамай) айта беруі керек; 

2 Идеялар ешқандай сынға ұшырамауы қажет, ондай жағдайда оқушылар тосылып қалып, идеяларды келтіре 

алмауы мүмкін; 

3 Барлық идеялар сарқылмайынша, олар қағазға түсіріле беріледі; 

4 Идеяларды келтіру жұмысы аяқталғаннан кейін ғана оларды талқылау жұмысы басталады – олардың ішінен 

кейбіреулерін алып тастауға да болады. 

Бұл тапсырманы жұптасып, шағын топ ішінде, бүкіл аудитория болып орындауға орындауға болады. 

Дайындыққа берілген уақыт (2-4 минут) аяқталған соң, балалар өз жауаптарымен бөліседі, сұрақтарға жауап береді, 

тізімдерін толықтырады [8, 201]. 

Пікірталас – оқушылардың аудиторияда немесе шағын топ ішінде нақты бір өміршеңді проблема бойынша 

өзіндік көзқарастары мен пікірлерімен алмасып, оларды дәлелдеп, өзге позициялармен толықтыру әрекеттері. 

Қандай да болмасын дамудың негізінде пікірлердің тоғысуы мен олардың қарама-қайшылықтары, олар 

туғызатын қақтығыс пен даудамай жатады – бұл диалектика заңдылығы. Бұл заңдылық әсіресе қоғамның әлеуметтік, 

саяси дамуы мен жеке адамның рухани және кәсіби өсуіне жан-жақты ықпал жасайды. 

Пікірталас - оқу/оқытудың тиімді тәсілдерінің бірі, өйткені, білім алушылар қандай да бір өміршеңді мәселе 

немесе проблеманы жан-жақты қарастыру және талқылауда өздерінің теориялық және практикалық білімдерін 

жинақтап, оларды қолдана отырып, өз көзқарасын пайымдау мен түйіндеуге, өзге пікірлерді тыңдауға, ескеруге және 

оларды өз қажетіне пайдалануға, солардың негізінде қорытынды шығаруға үйренеді. 

Балалар мұнда басқа пікірлермен санасып, өздерінің икемділігі мен бейімділдігін көрсете алады. Топтық 

пікірталастар кері байланыс жасауға жақсы мүмкіндік беріп, студенттердің қызығушылығын арттырады. 

Оқытушы пікірталастың келесідей ережелерін қадағалауды талап етуі керек: 

1 Тұлғаның жеке қасиеттері сыналмай, пайымдаулары ғана сыналуы тиіс. 

2 Пікірталаста басты мақсат жеңу емес – ақиқатқа жету. 

3 Негізгі этикалық ереже: басқа пікірлермен келіспесең де, сыйлау керек. 

4 Біреу сөйлегенде, оның сөзін бөлуге болмайды. 

5 Басқа пікірлермен келіспеушілік болған жағдайда, оларға жалаң түрде баға бергеннен гөрі («Бұл дұрыс 

емес!», «Бұл қате ұстаным!», «Мен мұнымен келісе алмаймын!», «Біздің пікір ғана дұрыс!» деген тәрізді), олардың 

мағынасы мен мазмұнын айқындайтын сұрақтар қойған орынды. 

6 Пікірталаста икемділіктің жоғарғы дәрежесін көрсеткендер (яғни өз пікірлерін басқалардың позитивті де 

жағымды ықпалы арқасында өзгерте алатындар) жеңіске жетеді. 

7 Ақиқатқа жету жолы біреу емес және олардың барлығы да тең дәрежелі [8, 225-226]. 
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Аквариум – студенттердің қандай да болмасын проблеманы «көрермендер» немесе «жұртшылық» алдында 

диалог үрдісінде талдау мүмкіншілігін беретін тәсіл. 

Шағын топ ішінде (4-6 адам) оқушылар проблеманы шешу жолдарын талқылайды. Талқылауды топ ішіндегі 

бір оқушы (немесе екі оқушы да болады) жүргізеді: ол басқаларға сөз беріп, олардың пікір алмасуын 

ұйымдастырады, топты ортақ мәмлеге келуге бағыттайды. 

Сыныптағы басқа балалар көрермендер сияқты жаңағы топты қаумалай қоршап тұрады: олар топ ішіндегі 

студенттердің проблеманы қалайша шешетіндігіне, олардың диалог құруына көңіл қояды. 

Алайда, олар диалогқа араласа алмайды, олар тек топ ішіндегі атқарылып жатқан жұмысты өздерінің осындай 

шағын топ ішіндегі әрекеттерімен салыстырады. 

Шағын топтағы оқушылар осылайша сырт назарында болады: олар аквариум ішінде отырған сияқты. Бұл тәсіл 

студенттерге өз жолдастарының қалайша қарым-қатынас құратындығын, басқаның пікірін қалайша 

қабылдайтындығын, өз ойларын қалайша дәлелдейтіндігін, пайда бола бастаған кикілжіңдерді қалайша болдырмай 

тастайтындығын көріп, оларды талдап, белгілі бір қорытындыға келтіру мүмкіндігін береді [8, 220]. 

Қос шеңбер – сынып оқушылары екі шеңбер құрап отыруы керек: ішкі және сыртқы. Мұнда ішкі шеңбер 

тұрақты болады да, сыртқы шеңбер құрамы оқытушының айтуымен ауысып отырады (мәселен, әрбір 1-2 минут 

өткен соң сағат тілі бойынша бір орынға). Шеңберлердегі студенттер саны бірдей болған орынды. Осылайша 

студенттер талқыланатын мәселе бойынша бірнеше жолдасымен әңгіме құрып, пікірлесіп, тіпті басқаларды өзінің 

көзқарасына иландыру мүмкіндігіне ие болады. 

Сыртқы шеңбердегі студенттердің қолында сұрақтар жазылған қағаздары бар, олар орын ауыстыру кезінде бұл 

мәселелер бойынша ақпарат, пікір, дәлел жинаумен айналысады. Жұмыс соңында студенттер талқылаудың 

қорытындысын аудиторияға жария қылады. Бұл тәсіл бір оқушыларда тыңдалым дағдысын, екінші бір балада 

айтылым дағдысын бір уақытта дамыта алады. 

Рөлдік ойындар  тиімді интербелсенді әдістердің бірі. 

Педагогика саласында зерттеу жүргізетін ғалымдардың басым көпшілігі оқу/оқытудың ойын әдістерін кәсіби 

дамуды қамтамасыздандырудағы ең тиімді әрі болашағы зор тәсілдер деп есептейді. 

Өйткені іс-әрекет арқылы үйрену/үйрету – танымның ең тиімді тәсілі екендігі баршаға аян: адам жадында 

бірінші мезетте өзінің жасағаны мен бастан кешкен әсерлері қалады. 

Ал рөлдік ойындар оқушылардың өздерін басқа адамдардың орнына қойып, мәселе немесе проблеманы 

солардың тұрғысынан қарастырып, шешімді өз «қолдарымен» жасауды меңзейді. Сонымен қатар, оқушылардың 

сөйлеу және бір-бірін тыңдау дағдылары дамиды. 

«Ойын» сөзі сабақта инсценировканың орын алып, әрекеттердің спектакль түрінде көрсетілетіндігін меңзейді. 

Ал «рөлдік» сөзі әр қатысушының белгілі бір рөл орындайтынын және де бұл рөлдің басқа рөлдердің 

қатарында болып, олармен тығыз қарым-қатынаста болатындығын білдіреді. 

Бұл қарым-қатынас өмірде орын алған қарым-қатынастарды қайталайды, сол себепті де рөлдік ойындар 

қоғамда кең етек алған проблемалар мен оларды шешудегі тиімді әрекеттерді меңгеруді мақсат тұтады. Әрі, баланың 

тыңдау және сөйлеу дағдылары бір мезгілде жұмыс істейді. 

Мұндай ойындарда келесідей рөлдерді қолдануға болады: 

Автор - өз көзқарасы мен пікірін келтіруші, ұсынушы. 

Түрлендіруші - автордың ұсынысын толық қабылдамай, өз түсінігін құрастыратын, содан туындаған 

ойларымен басқалармен бөліседі. 

Сыншы (немесе Пессимист) - талқылау барысында қабылданған шешімдерге күмән келтіріп, өзгеше ұсыныс 

жасап, басқа шешімдер мен көзқарастар келтіреді. 

Ұйымдастырушы (немесе капитан) - жасалған жұмыстың барлығын да үйлестіріп, қатысушылардың жеке 

пікірлерін жинақтауға, біріктіруге ұмтылып, оларды автордың көзқарасын дамытуға бағыттайды. 

Қуаттаушы (немесе Оптимист) - қандай да болмасын келтірілген ұсыныс пен әрекетті демеп, қолпаштап 

отырады. Оның жұмысы сыншы рөліне қарама-қарсы. Ол өз жұмысында мақтау мен мадақтауды, арқадан қағу мен 

қол шапалақтауды қолданады да, солар арқылы топ ішінде көтеріңкі көңіл-күй орнатуға бар күшін салады. 

Суретші - топ жұмысының нәтижелерін плакатқа маркермен түсіруші [8, 235-237]. 

Талқылау. Балалардың айтылым дағдысын дұрыс қалыптастырып, дамыту – мұғалімге байланысты. Ұстаз 

тапсырма дайындағанда сыныптың деңгейін, жас ерекшеліктерін, жеке мінез ерекшеліктері мен қызығушылықтарын 

ескеру қажет. Тақырыптар бүгінгі қоғаммен байланысты, тыңдауға да, талқылауға да қызықты болуы керек. Оған 

қоса, айтылым дағдысына бағытталған тапсырмалар жүйелі түрде орындалып, сабақ барысында орын алған 

қателіктер ескеріліп, сол бойынша түзету жұмыстары жүргізіліп отырса ғана нәтиже болады. 

Қорытынды. «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім 

білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – 

білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім» деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, 

баланың қызығушылығын оятып, қызығушылығы бар баланың ынтасын өшіріп алмай, жаңа дейгейге көтеру, осы 

дағдыларды дамыту тікелей ұстазға байланысты. 
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САБАҚТА КОМАНДАЛЫҚ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУӘДІСІН ҚОЛДАНУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада командалық бағытталған оқыту әдісі туралы айтылады. Қазақ тілін оқытуда әртүрлі стильдегі 

көлемді мәтіндерді қолдану негізінде мақсатқа жету көзделеді. Мәтіндердің мазмұндық құрылымын түсіндіріп, 

талдау негізінде пәнаралық байланыс немесе қазіргі командалық оқыту түрін тиімді қолдану білімгердің 

қызығушылығын арттыратын, танымын кеңейтетін, іскерлік дағдыларын қалыптастыратын білімді меңгертудің 

тиімді әдісі екендігі дәлелденді. Қазақ тілі пәнінің мұғалімімен бір командада басқа пән мамандарының кірігуі 

арқылы мәтіннің немесе тақырыптың мазмұнына сәйкес, мысалы сәулет өнері туралы, тарихи мәтінді немесе 

қолөнерді, т.б. кәсіби жағынан түсіндірілуі білімалушының қызығушылығымен қатар, танымдық, дүниетанымдық 

деңгейін көтереді. Сонымен қатар, студенттердіңсанысына ұлттық тәлім-тәрбие ісі менбілімді сіңіру жұмыстарын 

командалық оқыту арқылы жүргізудің маңыздылығы айтылды. 

Түйін сөздер: командалық оқыту, проблемалық ситуация, жағдаят, педагогикалық үдеріс 
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USING A TEAM-BASED LEARNING METHOD FOR A LESSON 

 

Abstract 

The article discusses the method of team-oriented learning. It is planned to achieve the goal based on the use of 

voluminous texts of various styles in teaching the Kazakh language. Based on the interpretation and analysis of the content 

structure of texts, it is proved that the effective use of interdisciplinary communication or modern form of Team training is an 

effective method of acquiring knowledge that increases students ' interest, expands their knowledge, and forms business skills. 

Professional interpretation of the text or topic in accordance with the content, for example, about architecture, historical text or 

crafts, etc., through the integration of specialists of other disciplines in one team with a Kazakh language teacher, increases the 

cognitive, worldview level of the student, along with interest. At the same time, the importance of conducting national 

educational work and knowledge acquisition through team training was noted for the number of students.  

Keywords: Command Training, problem situation, situation, pedagogical process 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОМАНДНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОК 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о командно-ориентированном методе обучения. В обучении казахскому языку 

предполагается достижение цели на основе использования объемных текстов различных стилей. На основе анализа и 

объяснения содержательной структуры текстов доказано, что эффективное использование междисциплинарной 

связи или современной командной формы обучения является эффективным способом усвоения знаний, 

повышающим интерес обучающегося, расширяющим его познания, формирующим деловые навыки. 

Профессиональная интерпретация текста или темы в соответствии с ее содержанием, например, об архитектуре, 

историческом тексте или ремеслах и т.д., посредством интеграции специалистов других дисциплин в одну команду с 

учителем казахского языка, повышает познавательный, мировоззренческий уровень, а также интерес обучающегося. 

Кроме того, было подчеркнуто важность проведения командной работы по национальному обучению и усвоению 

знаний среди студентов.  

Ключевые слова: командное обучение, проблемная ситуация, ситуация, педагогический процесс 

 

Кіріспе.Оқытуда түрлі әдістер қолданылады. Әдіс-тәсілдердің көптігі тілді оқытуда жан-жақты қолданыста 

ұстаздар шеберлігімен сәйкесінше жүзеге асып отырады. Кейбір әдістер тиімділігімен танылып жатса, кейбірі тасада 

қалып жатады. Жалпы әдістер түрлі тәсілдер арқылы іске асырылғанымен, мазмұндас болып келетіндері де бар. 

Яғни барлық технологиялардың, әдістер мен тәсілдердің түпкі мақсаты оқыту мен оқуды жеңілдету, тұлғаны дамыту 

арқылы нәтижеге қол жеткізу болып келеді. Әдіске түрлі анықтама беріледі. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика еңбегінде: 

«Әдіс (методос деген грек сөзінен туады – зерттеу немесе таным жолы), тәсілдер жиынтығы»[1.263]. Педагогикалық 

энциклопедияда: «Әдіс» грек тілінен алғанда зерттеу, таным жолы дегенді білдіреді. Оқыту әдістері – мұғалім мен 

оқушылар жұмысының тәсілдерінің көмегімен білімді, іскерлікті және дағдыны игереді, оның нәтижесінде 

оқушылардың дүниетанымы қалыптасады, қабілеттері дамиды» [2]. И.Ф. Харламов: «Әдіс – оқыту барысында 

ұстаздың қолданатын тәсілдері мен білімді игеруге бағытталған түрлі дидактикалық міндеттерді шешу үшін 

шәкірттің оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыруы»[3.18]-деп көрсетеді.Ал, өз тарапымыздан әдіскерлік іс-

тәжірибемізден жинақтала шыққан тұжырым - әдіс – белгілі бір мақсатқа жету жолында орындалатын іс-әрекет түрі. 

Ол белгілі тәсіл арқылы жүзеге асады. Қазіргі кездегі барлық білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерінің алдына қоятын 

басты мақсаты – білім алушының жеке басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше 

ізденуін арттырып, шығармашылығын қалыптастыру болып табылады. Ал оқу мақсаттары белсенді оқыту топтық, 

жеке, жұптық жұмыс түрлерін қолдану арқылы іске асырылады. Мұғалімнің іс-әрекеті оқушыны бақылауға, бақылау 

нәтижесін өңдеуге, бағыт-бағдар беруге, күтілетін нәтижені анықтауға арналады. Оқушының іс-әрекеті өз 

көзқарасын салыстыруға, топтық, жұптық жұмыста бірлесе шешім шығаруға, өз жетістіктерін бағалауға арналады. 

Білім берудегі инновациялық технологиялардың тәжірибеге енуі мен оны тиімді қолданудың өзіндік рөлі бар. 

Әлемдік озық үлгілер ғана жинақталып, тиімділігі танылған, нәтижелілігі мойындалған әдіс-тәсілдер қолданыстан 

шықпайды. Жаңашыл педагогтар мен шебер ұстаздар тәжірибесінде оқыту әдістері өзгеріп отырады. Ұзақ уақыт 

бойында оқыту үдерісінің елеулі бөлігі болып табылатын әдістердің алуан түрі жинақталған. Алайда олардың ара 

қатынасы, артықшылығы, нақты толысуы білім орнының мақсаттық бағыттарына қарай өзгеріп отырады.  

Әдістемесі. Белгілі мақсатты көздейтін әдістердің қазақ тілін оқытуда маңыздылығы жоғары түрлерін 
саралауда командалық бағытталған оқыту түріне ерекше тоқталуды жөн санадық. Бұл оқыту түрі арқылы 
білімалушылар шығарма мен оның авторы туралы ақпарат алып, шығарманың негізгі идеясына талдау 

жасайды.Білімгер шығарманың негізгі идеясын оның кейіпкерлерінің мінез-құлқын, жүріс-тұрысын салыстырады, 
өзінің көзқарасы арқылы кейіпкердің сөзі мен ісінсаралайды.Осы әдісті әдеби шығармаларды, сахналық 
қойылымдарды, кинофильмдерді, сәулет өнері, саз өнері шығармаларын және адамның мінез-құлқын талдау үшін 
қолдануға болады. Ал қазақ тілін оқытуда қалай қолданамыз деген сұрақ туындайды. Әрине, қазақ тілін оқытуда да 
көлемді мәтіндер, көркем шығарма үзінділері немесе басқа да түрлі мазмұндағы мәтіндер қолданылады.Мәтіндегі 
негізгі ақпаратты, ойды анықтайды. Тілдік тұрғыдан талдау жасайды. Қазақ тілі пәніндегі мақсатты оқыту түрі 

белгілі жаттығуларды орындау арқылы іске асатыны белгілі. Іскерлік дағдыны қалыптастыру, бекіту, арттыру, 
дамыту ұстанымдарына сәйкес, әуелі мәтіннің құрылымдық мазмұны талданады да одан әрі грамматикалық 
талдаулармен ұштастырылады. Осы орайда пәнаралық байланыс немесе қазіргі оқытудағы командалық оқыту түрін 
тиімді қолдануға болады. Сабақты командалық бағытталған оқыту әдісімен өткізу кезінде студенттердің атқаратын 
жұмысының рөлі мен басымдықтары өзгереді: ол дайын «білім көзі» болудан гөрі, білімгердің танымдық қызметін 
ынталандырады, олардың белсенділігін түпкі мақсатқа бағыттап, топ арасында студенттердің өзара сенімді қарым-

қатынасын орнатады. Командалық оқыту әдісі бойынша өткізілген сабақтарда студенттердің бір-бірімен пікір алмасу 
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мүмкіндігі, өздерінің болашақ қызметінде кездесетін жағдайлармен танысып, оларды шешу, практикалық 
мәселелерді түрлі жағдайларда үйлестіру және т.т. үдерістер оң нәтиже береді. Командалық оқытуға кемінде екі 
немесе одан да көп мұғалім ққажеттігіне қарай қатыса алады. Мұғалімдер оқу міндеттерін өзара бөлісіп алады.Қазақ 
тілі пәнінің мұғалімімен бір командада басқа пән мамандарының кірігуі арқылы мәтіннің немесе шығарманың 

мазмұнына сәйкессәулет өнері, қолөнер, музыка, экологиялық, экономикалық, тарихи немесебасқа ғылым саласына 
байланысты, т.б. мәтіндердің кәсіби жағынан түсіндірілуі білімалушының қызығушылығымен қатар, танымдық, 
дүниетанымдық деңгейін көтереді. Сонымен қатар, жас ұрпаққа ұлттық тәлім-тәрбие ісі мен білімді сіңіру 
жұмыстарының қатар жүретіні белгілі. Қазақ этнопедагогикасының өзіндік ұлттық ерекшеліктерін және 
қоғамымыздағы әйгілі және тарихи тұлғалар туралы, қазақтың ұлттық құндылықтарын дәріптейтін танымдық 
қажеттіліктер педагогикамен принциптік сабақтастықта берілуі ескеріліп отырады. Ұшы-қиыры жоқ ұлы даланы 

мекен еткен халықтың сан ғасырлар бойғы тарихымыздағы жас ұрпаққа тәрбие берудің бай тәжірбиесін жинақтау, 
ұлттық өзіндік салт-сана мен әдет-ғұрып, дәстүрін санаға сіңіре білім беру – басты міндетіміз. Бұл әдістің тиімділігі 
сол, ең алдымен,осы мақсатты орындай келе, шығармаларды іріктеуге, мұғалімнің оқушыларды әсерлендіре білуіне, 
оқушылардың өз ойын басқалармен бөлісе алуына байланысты.Білімалушының барлығы араласа отырып, анализ, 
синтез жасауға тікелей мүдделі болады. Осы орайда «Автор орындығы», «Галлереяны шарлау», «Екі түрлі 
түсініктеме күнделігі», т.б. импрессивті әдістерді қолдану тиімділігін танытып жүр «Обратимся к краткой 

характеристике развития и воспитания учащихся различныхвозрастов, акцентируя внимание, во-первых, на их 
анатомо-физиологическом развитии,во-вторых, на совершенствовании психики и познавательной деятельности и, в-
третьих,на особенностях их поведения» [3.64]. И.Ф. Харламов білімалушының анатомиялық және физиологиялық 
дамуы, психика мен танымдық белсенділігі, мінез-құлқы ерекшеліктеріне назар аударудың маңыздылығын 
айқындай келе, оқыту үдерісінде олардың білімді қабылдауы, ойды жинақтау, еркін сөйлеу секілді әрекеттерімен 
байланыстылығын айтады.  

Нәтижелер. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. Сол сабақты дұрыс жоспарлап, оқуды 
ұйымдастыру формаларын лайықты таңдай білу – педагогтың міндеті. «Күрделі тапсырмалардың басты 
ерекшеліктері, яғни 12 негізгі аспектілеріне мүмкіндік беру болып табылады: білімдер немесе дағдылардың ортақ 
түйінін дамыту; тақырыптың шынайы зерттелуіне мүмкіндік туғызу; «сәйкестендіру» құзырлығын дамыту, бастапқы 
және шекті нүктелер аралығында жұмыс істеу; шектелмеген элементпен зерттеу; бастапқы қабілеттіліктерге 
қарамастан әртүрлі кезде тапсырмаларға қол жеткізу; қолайлы қоршаған ортада айтарлықтай жоғары деңгейде 

ойлауды дамыту; сыни ойлау дағдыларын жетілдіру; өз жауаптарында айтарлықтай шығармашылық жолды таңдау; 
таңдау элементтері арқылы өз өзін жетілдіруді жүзеге асыру; айтарлықтай қызықты және ынталы болу; қандай 
нәтижеге жете алатындығын көрсету»[4.214].  

«Оқыту процесінің нәтижелі болуы оның ішкі қозғаушы күштеріне байланысты.Қозғаушы күш деп қойылатын 
талаптар мен оларды орындауда оқушылардың мүмкіндігі арасындағы қайшылықты айтады. Егер қойылатын талап 
оқушылардың мүмкіншілігіне, яғни, даму дәрежесіне сай келсе,онда қайшылық даму процесінің көзіне айналады» 

[5.2]. 
Жоғары оқу орындарында филологиялық мамандық студенттерінкәсіптік бағыттап оқыту арқылы – олардың 

кәсіптік қызметіне қажетті интеллектуалдық бостандық, рухани тәуелсіздік, тіл шеберлігін шыңдау, ақпаратты 
талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдау секілді танымдық тұрғыдан өсіруді және құзіретті етуді көздейді. 
Мамандықтарына орай тіл ғылымы салаларын лингвистиканың жаңа бағыттарымен байланысты жүргізу, ғылым 
жаңалықтарымен хабардар ету және өздеріне іздендіре оқыту оларды жан-жақтылыққа әкеледі. Командалық 

оқытуәдісінің ерекшелігі – мамандар жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады. Команда мүшелері бірлесе жұмыс 
істеудің барлық мүмкіндіктерін қолданады: бірлесе жоспарлайды, жоспарды жүзеге асырады, оны бағалайды. Яғни, 
команданың бірлесе жұмысы сабақ басталмай жатып жүзеге аса бастайды. Мұғалім белгілі тақырыптың мағыналық 
кезеңін түсіндіріп жатса, екіншісі айтылғандарды моделде көрсетіп тұрады. Тақырыптың қажетті тұсында басқа 
мамандардың қосылуы, материалды кеңінен меңгертуді қамтиды. Осы ерекшеліктерге сәйкес командада оқытуды 
ынтымақтастықтың бір түрі ретінде қарастыруға болады. Ынтымақтастықтың жоғары деңгейі - командалық үлгі.Бұл 

оқыту жүйесінде студенттер арасында жоғары эмоционалды және кәсіби қолдау, қызу пікірталастар, бір-бірімен кері 
байланыс, рефлексияның күшейе түсуі, кәсібиліктің өсуі, тұлғаның дамуы, яғни студенттердің өзіне деген сенімділік, 
өзін көрсете білу секілді білімалушылардың іс-әрекеті жүзеге асады.Әрбір практикалық сабақта студенттердің 
қатысымдық бағытта өздігінен жұмыс істеу, шығармашылық тұрғыдан шеберліктерін қалыптастыру,материалды 
терең меңгеру бейімділігімен ерекшеленеді. Сондықтан, аталған жүйедеоқыту – сабақты тиімді ұйымдастыру, 
студенттің меңгерген білімін қолдана алу мүмкіндіктерін кеңейту, студенттердің өздік жұмысын тиімді 

ұйымдастыру, олардың танымдық, шығармашылық белсенділігін арттыру, бағалау дағдыларын қалыптастыру қазақ 
тілін оқытуды тиімді жүзеге асырудың көрінісі. Қазақ тілін оқытуда білімдік құзіреттіліктіқалыптастыру мақсатында 
сыни ойлау және шығармашылық-ізденімпаздық қабілетті дамытуға ықпал ететін, командада оқытушылармен өзара 
қарым-қатынасын қамтамасыз етуге бағытталған қатысымдық әдіс басшылыққа алынады. Қазақ тілі сабақтарында 
грамматикалық құзыреттіліктерді игертуде командалық оқыту жүйесін кешенді түрде пайданған жағдайдақазақ 
тілінің нормасына сай ауызекі сөйлеудіжәне сауатты жазуды меңгеруге ықпал етеді. Лексикалық мәтіндерді талдау 

арқылы арнайы сала мамандарының педагогикалық әдістемесінің қамтылуы командамен оқытудың оқушылардың 
тек үлгеріміне ғана емес, басқа да аспектілеріне әсерін қарастыратын болсақ, оның зор мүмкіндігін аңғаруға болады. 
Дегенмен, оқытудың осы түрін тиімді енгізу үшін біліктілікті жоғарылату, бірігіп жоспарлауда уақыттың жеткілікті 
бөлінуі, оқытушылар мен студенттердің өзара үйлесімділігі және білім ортасының қолдауы қажет. 
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Талқылау.Қазақ тілін оқытудың мақсаты жалғыз грамматикалық немесе лингвистикалық ережелерге ғана 

емес, қатысымдық құзіреттің барлық компоненттеріне бағытталады (лингвистикалық, социомәдени, стратегиялық, 

оқу, кәсіптік, т.б.). Қазақ тілін нәтижелі оқыту мәтінмен жұмыс, түрлі жаттығуларды орындау, талдау, слайд жасау, 

көрсету, әңгімелеу, талқылау, интерпретациялау, қолдану, бағалау, рефлексия т.б. жұмыс түрлері арқылы жүзеге 

асады. Білімалушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту мақсатында қорытындылау, ақпаратты синтездеу, түрлі 

ой-пікірге реакция, тестік тапсырмалар қолданыла алады. Оқыту тәсілдері ретінде болжау, жоба жасау, ақпараттарды 

іздей білу, негізгі ойды анықтау, презентация жасау сияқты шығармашылық тапсырмалар студенттердің ауызша 

сөйлеу мүмкіндіктерімен қатар танымдық құзіреттілікті дамытуда маңызды.Командамен оқытуды қолдану 

студенттің бір мұғаліммен ғана емес, бірнеше мұғаліммен коммуникацияға түсуі олардың сөздік қорын 

молайтады,ойын еркін айтуды және жазбаша сөйлеу білімін толықтырады. Меңгерілген материалды бекіту 

тапсырмалары ретінде өтілген грамматика, сөздер, мәтін мазмұнын қолдана отырып, жағдаяттық сөйлеу, талқылау 

тапсырмалары, проблеманы шешу, шығарма, хабарлама жазу, зерттеу тапсырмаларын беріледі.орындайды. Бұл 

тапсырмалар студенттің сыни ойлау шеберліктерін, сөйлеу дағдыларын, студенттің кәсіби бағытта қатысымдық 

құзіретін қалыптастыруға мол мүмкіндіктер туғызады. Бұлардан басқа оқу үдерісінде білім алушылардың көптеген 

ақыл – ой қабілеттерін іске қосатын жұмыс түрлері қолданылады. Сабақта қарастырылған белгілі мәтін бойынша 

сұрақ – жауап әдісімен жағдаяттық сұхбат құруға болады. Мамандығына байланысты алынған мәтін арқылы 

студенттер кәсіби терминдермен танысып, сөздік қоры артады. Мәтінде кездесетін олар үшін белгісіз сөздерге сөздік 

жұмыстарын ұйымдастыру – мәтін мазмұнын дұрыс ашудың кепілі. «Мәтінмен жұмыс істеу кезеңдерінің бәрінде 

мәтінді қабылдауға жан-жақты психологиялық дайындық кезеңі, мәтінмен сөздік жұмысы, мәтінді оқу, мәтіннің 

жоспарын жасау, мәтінге байланысты шығармашылық жұмыс жүргізіледі. Сондықтан мәтіннің оқушы тілін 

дамытудағы қызметі дидактикалық талаптарды ескергенде ғана тиімді болары сөзсіз» [6,232]. Мәтінді меңгерту 

кезінде сөйлеу жағдаятын тудырудың маңыздылығы зор. Түрлі жұмыстарды ұйымдастырудың нәтижелілігі – 

олардың бойында болжам жасауға қабілеттілік, жоспарлауға, ойлаудың шолғыштығы, жалпы қабылданған 

көзқарастарға сын көзімен қарау, ойдың икемділігі, құбылыстардың байқалуы қиын ұқсастықтарын аңғару, 

құбылыстарды салыстыру, білуге құмарлық, өз-өзіне сыни баға беру т.б. қасиеттердің дамуы жүреді. Команда 

мамандары үшін жұмысты бірлесе жоспарлаудың өзіндік тиімділігі бар. Мұғалімдердің жұмыс жүктемесі азаяды; 

тәжірибе бөлісу арқылы әрбір мұғалім өз әдістемелік қоржынын толтырады; коммуникативтік дағдылары дамиды; 

толеранттылық пен ынтымақтастық қалыптасады; әр маман сыни тұрғыдан ойлау дағдысын дамытады; рефлексиясы 

тереңдейді. Педагогикалық үдеріске қатысушының танымдық дербестігі мен шығармашылығы қалыптасып, 

нәтижеге жетудің жолын да меңгереді. Проблемалық жағдаяттар тудырудың негізі ерекшелігі –студенттің білетіні 

мен білмейтінінің арасында қайшылықтар пайда болады және проблемаларды шешуге міндетті дайын тәсіл 

болмағандықтан, проблемалық ситуация үдей түседі, осыған орай олардың ізденушілік әрекетімен ынтасы күшейе 

түседі. Проблеманы шешудегі іс-әрекет жағдаяттың пайда болуынан басталып, проблемалық міндетті қою және 

оның қиыншылық мәнін жете түсінуді қажет етеді. Осы орайда бағыт беруші мамандар командадағы өз рөлдерін 

мінсіз атқаруға жұмыстанады. Студентке материалдың немесе орындалар жұмыстың қандайда бір тұсынан 

түсінбеушілік қиындығы туындаған жағдайда көмекке келеді. Онан кейін студенттердің болжам жасаулары 

маңызды. Осы тұста олардың ойлау жүйелері іске қосылып, шешім табудың жолын қарастыру үдерісі жүреді. 

Болжамдарды дәлелдеу мен проблеманың дұрыстығын дәлелдеу жағдаяттан шығарады.  

Қорытынды. Бұл жүйеде тәжірибелі маманның тәжірибесі аз мұғалімнің кәсіби дамуына өзіндік үлесін 

қосады. Дегенмен, бірлескен жұмыс барысындағы кері байланыс барлық мұғалімнің де тәжірибе жағынан дамуына, 

кәсіби өсуіне ықпал етеді. Әр маман сабақты жоспарлау кезінде нәтижелік болжамдар жасайды. Ал сабақ үдерісі 

кезінде жұппен жұмыс жасау барысында нәтижеге жету жолдары көбейе түседі.Яғни командалық оқытудың тиімді 

тұстары білімалушылар үшін де, ұстаздар үшін де берері мол екенін айта аламыз.Жоғары оқу орындарында 

мақсаттар арқылы оқыту жеке тұлғаны қалыптастырудың, жеке тұлғаның сапалық қасиетін дамытатын рухани 

құндылықтарды игертудің бірден бір жолы болып табылады. Білім беру саласында жүргізілген әлемдік 

зерттеулердің нәтижелері тиісті кәсіби қасиеттерге ие, оқыту және оқу үдерістерінің қажетті дағдылары мен терең 

түсініктерін игерген мұғалімдер жастардың білімін сапалық тұрғыдан өзгерте алатынын көрсетіп отыр. 
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ВИДЕОУРОКИ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В ОБУЧЕНИИ РКИ КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ 

 

Аннотация 

Русский язык – один из самых богатых языков современности. В настоящее время на русском языке говорит 
более 200 миллионов человек. Он входит также в число десяти рабочих языков ООН. Русский язык является одним 
из наиболее сложных для изучения иностранными студентами, что обуславливает необходимость более 
качественного подхода к образовательному процессу. В статье рассматривается изучение проблемы повышения 
эффективности обучения китайских студентов русскому языку как иностранному. Предлагается решение проблемы 
во вспомогательном применении видеоуроков. Проводится анализ нескольких существующих видеоуроков, 

доступных онлайн. Рассматриваются сравнительным методом сложные моменты, которые могут возникнуть у 
китайских студентов, обучающихся русскому языку. Подтверждается то, что создание нового видеоурока и 
лингвометодические основы его внедрения в образовательный процесс имеют новизну и актуальность. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, видеоуроки, методика, китайские студенты, онлайн 
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VIDEO LESSONS AS ONE OF AN EFFECTIVE METHODS IN TEACHING RCL TO CHINESE STUDENTS 

 

Abstract 
The Russian language is one of the richest languages of our time. Currently, more than 200 million people speak 

Russian. It is also one of the ten working languages of the United Nations. The Russian language is one of the most difficult 
for foreign students to learn, which necessitates a better approach to the educational process. The article examines the study of 
the problem of increasing the effectiveness of teaching Chinese students Russian as a foreign language. A solution to the 
problem in the auxiliary application of video tutorials is proposed. An analysis of several existing video tutorials available 

online is being carried out. The article deals with the comparative method of difficult moments that may arise for Chinese 
students studying Russian. It is confirmed that the creation of a new video lesson and the linguo-methodological foundations 
of its implementation in the educational process are new and relevant.  

Keywords: russian as a foreign language, video lessons, methods, chinese students, online 
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ВИДЕО САБАҚТАРДЫ ҚЫТАЙ СТУДЕНТТЕРІНЕ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІНІҢ БІРІ 

 

Аңдатпа 
Орыс тілі - біздің заманымыздың ең бай тілдерінің бірі. Қазіргі уақытта 200 миллионнан астам адам орыс 

тілінде сөйлейді. Бұл сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының он жұмыс тілінің бірі. Шетелдік студенттер үшін орыс 
тілі оқытудың ең қиын тілдерінің бірі болып табылады, бұл оқу үдерісіне жақсырақ қарауды қажет етеді. Мақалада 
қытай студенттеріне орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың тиімділігін арттыру мәселесін зерттеу қарастырылған. 
Видеосабақтар көмекші қосымшасындағы мәселені шешу ұсынылады. Интернетте қол жетімді бірнеше бейне 

сабақтарына талдау жасалуда. Мақалада орыс тілін оқып жатқан қытай студенттері үшін туындауы мүмкін қиын 
сәттердің салыстырмалы әдісі қарастырылған. Жаңа бейне сабақты құру және оны білім беру процесінде жүзеге 
асырудың лингво-әдістемелік негіздері жаңа және өзекті екендігі дәлелденді. 

Түйін сөздер:шет тілі ретінде орыс тілі, бейне сабақтар, әдістер, қытай студенттері, онлайн 
 

 

Введение.Русский язык является одним из наиболее сложных для изучения иностранными студентами, что 
обуславливает необходимость более качественного подхода к образовательному процессу. В целях успешного 
преподавания языка необходимо освоить различные методики, учесть национально-культурные, индивидуально-
психологические и личностные особенности учащихся. 
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Русский язык в Китае преподавался более 300 лет. Первая школа открыта в 1708 году при династии Цин для 

китайских дипломатов. Первый учебник русского языка был издан в 1798 г. В составе первого в Китае училища 

иностранных языков – Тонвэнь (1862 г.) – вошла школа русского языка. Начиная с 1920-х гг. в Китае организуются 

курсы и школы, институт при Министерстве иностранных дел и Шанхайский университет с отделением русского 

языка. В преподавании применялась грамматико-переводная методика. С образованием в 1949 г. Китайской 

Народной Республики русский язык получил статус обязательного и единственного иностранного языка для 

изучения в школах. 

Во время «культурной революции» (1966–1976), произошло разрушение системы образования КНР, в том 

числе и преподавания русского языка. С принятием в 1978 нового политического курса – «реформ и открытости» – в 

школах вновь вводится изучение русского языка. По статистическим данным, к 2010 г. число учащихся, изучающих 

русский язык в средних школах КНР, составило 83 тыс. человек. По мнению экспертов, несмотря на явные 

достижения, обучение русскому языку в КНР осложнено рядом проблем. Значительная часть учебно-методических 

материалов содержит устаревшие понятия, реалии, названия. 

Методы.Рассмотрим китайские традиции в лингвометодике и психологии обучения и проблемы, относящиеся 

к изучению русского языка как иностранного. 

Главным методом обучения в китайских университетах является грамматико-переводной. Учащиеся переводят 

тексты и пытаются таким образом понять язык. Такой метод усложняет понимание языка[1,75]. 

Студенты в большей степени слушают преподавателя, чем вступают с ним в дискуссию или возражают. Из-за 

этого в дальнейшем происходят проблемы при устном общении. Китайский учащийся понимает речь, но ответить 

затрудняется. 

Учащиеся предпочитают коллективную работу, мало задают вопросы и отвечают. Это обусловлено 

историческими традициями и философией Китая. Статусные взаимоотношения между учителем и учеником, где 

преподаватель имеет безусловный авторитет, также накладывают определенные ограничения в процессе освоения 

языка. Учащийся фактически не имеет права на ошибку. 

Письменность у китайской цивилизации являлась главным инструментом развития, поэтому в процессе 

изучения языка применяется в основном доска и мел. Имеется недостаток прочих наглядных образовательных 

средств. 

Традиционные методы обучения используют заучивание слов без учета интонации, важной в русском языке, 

что создает трудности у китайских студентов. 

Основным учебным пособием в КНР является учебник «Русский язык – Восток», составленный в Пекинском 

университете иностранных языков. Лексика учебника из-за развития общества уже устарела, необходимо применять 

иные учебные материалы. 

Для знания языка недостаточно грамматики и словарного запаса, требуется также контекст, который состоит из 

культурных, социологических и страноведческих сведений тех регионов, где активно применяется русский язык. 

Проверка результатов изучения языка в Китае проходит в форме жесткого контроля: письменного тестирования 

лексики и грамматики. Достаточного внимания устной речи и активной речевой практике не уделяется. 

В широком масштабе имеется недостаток методологической базы КНР в условиях слабой интеграции с 

международным научным сообществом. 

Процесс преподавания русского языка как иностранного для китайских студентов имеет определенные 

сложности, происходящие от разницы двух языков. Рассмотрим их подробнее. 

При изучении русского языка наблюдаются интерферентные ошибки, возникающие в результате того, что 

китайский и русский язык относятся к разным типам: аморфному и флективному соответственно. 

В морфологическом аспекте можно отметить существенные сходства и различия в явлениях, связанных с 

местоимениями в языках [2,27-44]. Например, в устной и письменной речи на русском языке у китайских студентов 

часто встречаются ошибки, связанные с отсутствием разделения личных и притяжательных местоимений, 

указательных местоимений, таких как «этот», «тот». Местоимение 自己(«сам», «сама») в китайском языке относится 

к личным и употребляется совместно с другими местоимениями, а в русском относится к возвратным. 

Знание специфики использования местоимений, помимо их лексических и грамматических свойств, поможет 

китайским студентам избегать ошибок в речи на русском языке. 

Взаимодействие лексических систем двух языков также создает некоторые трудности, мало точек 

соприкосновения. В русском и китайском языках много лексики, которая не имеет соответствий, выражаемых одним 

словом [3, 245]. Также зачастую не совпадает структура многозначных слов и их семантический объем. В случае 

однозначных слов привлечь внимание обучающихся студентов можно, представив их предметно-наглядно. Для 

многозначных слов требуется более глубокий подбор наглядного материала, который будет показывать контекст 

употребления слова в зависимости от его значения. 

Синонимы русского языка также представляют сложности для китайских студентов, потому как различия в 

оттенках значений понимаются в процессе практики языка и формирования восприятия мира посредством языка. 

Сложносокращенные и сложные слова студентами не воспринимаются, как состоящие из частей знакомых слов. 

Для решения проблемы наглядными методами необходимо уделить большое внимание подбору материала, 

который бы демонстрировал разнообразие контекстных вариантов употребления слов, их синонимов, сложных слов. 

Помимо наглядности необходимо использование различных упражнений, облегчающих усвоение. 
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Еще один проблемный участок – это наличие в Китае нескольких крупных диалектов. Из-за больших 

фонетических различий между ними, у студентов, изучающих русский язык, возникают различные акцентные и 

орфоэпические трудности в речи. Например, у учащихся-носителей шанхайского диалекта, в отличие от путунхуа(普

通话), возникает смешение свистящих и шипящих согласных, звуков /ж/ и /л/ [4, 101-103]. С другой стороны, у 

учащихся-носителей путунхуа наблюдаются трудности в различении глухих и звонких согласных русского языка, с 

чем обычно не возникает проблем у шанхайских студентов, в диалекте которых есть звонкие согласные. 

Материалы. Для решения проблемы необходимо учитывать целевую аудиторию, родной диалект учащихся и 

согласно этому подготавливать различные материалы. 

Рассмотрим особенности некоторых существующих видеоуроков обучения русскому языку, предназначенные 

для китайских студентов. 

1. Быстрый старт русского с нуля [5]. 

Курс составил профессор русского языка с 30-летним опытом, эксперт по фонетике, в Пекинском университете 

иностранных языков ЧжанЦзиньлань. В курсе 20 лекций, материал преподносится от букв до произношения. Курс 

подходит и для учащихся, имеющих базовые знания русского языка, которые хотят улучшить свое произношение. 

2. Прорыв в русско-английском переводе для тестов по русскому языку 8-го уровня[6]. 

Автор курса – ЧжанЦзюньсян, доцент кафедры русского языка в Нанкинском университете и доктор 

философии по журналистике в МГУ. 

Курс подготавливает учащихся к прохождению тестов по русскому языку. Анализирует трудности в русско-

китайском переводе. 

3. Русский язык 1 ЛюМяо[7]. 

Видеокурс содержит большое количество уроков для китайских учащихся. 

4. Дорога в Россию[8]. 

Видеокурс предназначен для студентов продолжающего уровня. 

5. Быстрый старт на русском языке – Университет Ванмен[9]. 

Автор курса – У Шилей, магистрант кафедры русского языка и литературы Пекинского университета, окончил 

русский факультет китайского университета Жэньминь. 

Курс содержит 96 видеоуроков. Позволяет овладеть базовым словарным запасом и грамматикой для уровня 

повседневного общения. Курс рассказывает о национальных, культурных и литературных особенностях русского 

языка. 

6. “Ура” Русский язык АБВ [10]. 

Видеокурс содержит 18 уроков. Освещает такие темы, как введение в русскую фонетику, элементарную 

грамматику, базовые навыки письма для начинающих учеников, закладывая прочную основу для перехода к 

углубленному русскому устному и письменному обучению в будущем. 

7. Русская грамматика – Пекинский университет аэронавтики и космонавтики [11]. 

Видеокурс содержит лексическую и синтаксическую части, разбирает систему грамматики русского языка, 

представляя ее в наглядной форме таблиц. Анализируются трудности учащихся в понимании, овладении и 

использовании русского языка. 

К курсу прилагаются упражнения разных уровней сложности. 

8. Учите русский язык со мной - Университет Чжэцзян[12]. 

Курс для изучающих базовый русский язык. Вводный класс учит русскому произношению, паттернам и 

письму. Основная часть курса систематически преподает грамматику, тексты, диалоги и связанные с ними 

культурные знания русского языка. 

Результаты.Если учесть вышеизложенное с учетом сложностей, актуализированной задачей теперь является 

создание качественного и эффективного видеоурока для обучения китайских студентов русскому языку как 

иностранному, включая разработку лингвометодических основ внедрения видеоурока. 

То, что целевой аудиторией будут являться китайские студенты, задает определенный подход к формированию 

обучающего материала. Следует учесть лексические, фонетические, орфоэпические, морфологические особенности 

преподавания русского языка для учащихся с родным китайским языком. То, что подойдет для обучения, например, 

носителей европейских языков, уже недостаточно эффективно для носителей китайского. Наличие диалектов в 

китайском языке также вносит необходимость внесения этой особенности в видеокурсы. 

Еще одним фактором являются консервативные образовательные традиции в Китае. Для повышения 

эффективности преподавания русского языка в контексте русской языковой личности имеет смысл вносить в 

образовательный процесс методы, снижающие интроверсию студентов и облегчающие психологическую нагрузку 

обучения новому языку. Видеокурсы позволят китайским учащимся дистанцироваться от учителя, иметь больше 

времени на усвоение материала, возможность в любой момент посмотреть видеоматериал заново и выполнить 

необходимые упражнения, не боясь ошибиться с ответами. 

Для повышения вовлеченности видеоуроков могут применять систему комментариев под видеоуроками, а 

учитель в видео будет задавать вопросы, приглашая учащихся на них ответить в комментариях. 

Заключение.Перечисленные в статье существующие видеоуроки недостаточно решают описанные проблемы, 

соответственно, разработка нового видеоурока обучения русскому языку как иностранному для китайских учащихся 

имеет новизну и актуальность. 
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EXPLORING A FEW PROBLEMS ENCOUNTERED BY KAZAKH STUDENTS IN LEARNING CHINESE 

SPECIAL QUESTIONS 

 

Abstract 

In view of the unsolved problems arising in the process of learning the Chinese language in Kazakhstan, especially the 

most important part of studying the structure of sentences in the language, that is, the most difficult part for students who are 

familiar with Chinese grammar. After several years of teaching experience, students seem to have mastered the special 

interrogative sentences and written and oral use that often appear in life. To further increase the effectiveness of teaching in 

the future educational process and reduce the number of unnecessary mistakes in the sentence and the process of speech, 

students decided to conduct research and control their daily work. It was analyzed that the mistakes are often done by students 

when doing exercises and explain the reasons. 

Keywords: chinese, kazakh language; special interrogative sentences; interrogative words; analysis of  biase 
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ҚЫТАЙ ТІЛІН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ «АРНАЙЫ СҮРАУЛЫ СӨЙЛЕМДІ» ҮЙРЕНУ БАРЫСЫНДА 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРДЕ КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Аңдатпа 

Қазақстандағы қытай тілін оқыту процесінде туындайтын мәселелерді ескере отырып, әсіресе тілдегі 

сөйлемдердің құрылымын зерттеудің ең маңызды бөлігі, қытай грамматикасын жақсы білетін студенттер үшін ең 

қиын бөлім. Бірнеше жылдық педагогикалық тәжірибеден кейін, студенттер өмірде жиі кездесетін арнайы сұраулы 

сөйлемдерді жазбаша және ауызша қолдануды меңгерген сияқты. Болашақ білім беру үдерісінде оқытудың 

тиімділігін одан әрі арттыру және сөйлем мен сөйлеу барысында орын алатын қателіктер санын азайту үшін 

студенттерге зерттеу жұмыстарын жүргізіп, күнделікті жұмыстарын бақылау арқылы. қателіктер көбінесе 

студенттердің жаттығулар жасау кезінде және себептерін түсіндіру арқылы «арнайы сүраулы сөйлемге»талдау. 

Түйін сөздер : қытай тілі; Қазақ тілі; арнайы сұраулы сөйлемдер; сұраулы сөздер; қателіктерді талдау 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ КАЗАХСТАНСКИЕ СТУДЕНТЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКИХ «СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ» 

 

Аннотация 

Ввиду нерешенных проблем, возникающих в процессе изучения китайского языка в Казахстане, особенно 

важна часть изучения структуры предложений на языке, то есть самая сложная часть для студентов, знакомых с 

китайской грамматикой. После нескольких лет преподавательского опыта студенты, усвоили специальные 

вопросительные предложения, а также письменные и устные речи, которые часто встречаются в жизни. Чтобы еще 

больше повысить эффективность обучения в будущем учебном процессе и уменьшить количество ненужных 

ошибок в предложении и процессе речи, студенты решили проводить исследования и контролировать свою 

повседневную работу. Было проанализировано, что ошибки часто допускают студенты при выполнении 

упражнений, и объяснены причины. 

Ключевые слова: китайский; Казахский язык; специальные вопросительные предложения; вопросительные 

слова; анализ предубеждений 

 

Introduction. Each country has its own native language. A long history has formed the language of social development. 

The formation of language is a special symbol of the progress of human civilization. Language has gradually produced the 

mark of representing the country through long-term social development[1]. Chinese is a Sino-Tibetan language, Kazakh is an 

Altai Kupchak, and Kazakh is a typicallanguage, although there is no necessary connection between Kazakh and Chinese.[2] 

But why using multiple languages Chinese can attract students from all over the world to learn Chinese? Why do students 

from different countriesto study Chinese in China? Why has China developed rapidly in a short time? Because Chinese is the 

language of an economic power, proficient in Chinese will only promote the friendly development of China and Kazakhstan. 

How to learn Chinese well? First of all, it was said that Chinese grammar is the most difficult to learn. Secondly, the Chinese 

sentence pattern is also very complicated. One of them is the special interrogative sentence in the interrogative questions. 

Some interrogative questions in Kazakhstan have special sentence patterns. The special interrogative questions in Kazakhstan 

are affixed to form interrogative words, and also include interrogative question intonation and interrogative auxiliary words. 

There is no specific classification of question forms in Chinese. There are interrogative pronouns in Chinese interrogative 

questions: "Who, what, where, how much, how, how, how" and "more". How to answer special questions Aiming at this 

problem, the grammatical commonality of the two languages is analyzed, and the similarities and differences are based on this 

research. 

In the article "Investigation on the Negative Usage of Interrogative Pronouns", Liu Chenjie pointed out that in addition 

to the inquiry, the arbitrage and the imaginary, the interrogative pronoun has an important usage, which is urgently used to 

indicate negation in the rhetorical question. [3] In the article, "how" is taken as an example. According to the language in 

which it appears, the classification examines the "how +AD+VP" is used to indicate the syntactic environment, semantics and 

function of the negative, and the syntactic and subjective factors from the rhetorical question. The perspective of the analysis 

represents a negative meaning. 

Li SuJin's "Idioms of the Interrogative Pronouns" is summarized in the study of interrogative pronouns: the interrogative 

pronoun "who" in the article focuses on the basic usage of "who" and the sentences that can be used as a sentence parts, focus 
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on the "who" counter-question, arbitrage, imaginary finger, object preposition, combination phrase and other special use of 

species. [4] Wu Yaqing's pointed of view "Study on trait interrogative sentences" (1999) explains the concept of special 

interrogative sentences in English. [5] The special questions in English are characterized by the words "WH" that are special 

interrogative sentences, the relationship between WH-words and quantifiers. Their logical movement relationships, their 

functional characteristics, and so on. Yan and Ni Lan put forward in the article "Review of Interrogative Pronouns": The study 

of the category of doubts has long been a hot topic in the field of linguistics. [6]These studies all involve the description of 

interrogative pronouns. Chen Min's "Language Input Frequency and Children's Trait Question Acquisition Order" 2008, in 

this article, mainly through the mother language (talking Mandarin) dialogue with the son) and the child`s speech (speaking 

English) and the mother's dialogue in the trait question Quantitative analysis, after research, found that there is a certain 

relationship between the acquisition order of children's trait questions and the frequency of language input in English and 

Chinese.[7] 

Yang Huimin wrote the article "Inter-language Study of Qualitative Interrogative Sentences".[8] According to the 

functional linguistics of rituals, it shows the differences in the order of Chinese and English traits and how they are produced. 

Through reviewing the above history and current situation, it is concluded that the specific interrogative sentences in Kazakh 

and Chinese have not been specifically studied, and the relationship between the two has not been pointed out. Therefore, this 

article will give many examples to compare and study the problems in this aspect.In Kazakh it is not as obvious as in Chinese. 

It is only done by adding affixes, such as: -MA, -ME, -BA, -BE, -PA, -PE, -SHA, -SHE, and -GOI, -KOI,-AO,-EU, auxiliary 

words asA, CIRA, BILAR, SHIGAR, KAITEDI, BILEMIN, etc? Such interrogative voices are formed and composed of 

interrogative tones; in the process of teaching Chinese as a foreign language, there are many problems worthy of study. 

Kazakh students need a solid foundation for learning Chinese well. Yang Huimin wrote the article "Inter-language Study of 

Qualitative Interrogative Sentences". According to the functional linguistics of rituals, it shows the differences in the order of 

Chinese and English traits and how they are produced. Through reviewing the above history and current situation, it is 

concluded that the specific interrogative sentences in Kazakh and Chinese have not been specifically studied, and the 

relationship between the two has not been pointed out. [9]Therefore, this article will give many examples to compare and 

study the problems in this aspect. It is not as obvious in Kazakh as Chinese. It is only done by adding affixes, such as: -MA, -

ME, -BA, -BE, -PA, -PE, -SHA, -SHE, and -GOI, -KOI,-AO,-EU, auxiliary words asA, CIRA, BILAR, SHIGAR, KAITEDI, 

BILEMIN, etc? Such interrogative voices are formed and composed of interrogative tones; in the process of teaching Chinese 

as a foreign language, there are many problems worthy of study. Kazakh students need a solid foundation for learning Chinese 

well. 

Yang Huimin wrote the article "Inter-language Study of Qualitative Interrogative Sentences".[10] According to the 

functional linguistics of rituals, it shows the differences in the order of Chinese and English traits and how they are produced. 

Through reviewing the above history and current situation, it is concluded that the specific interrogative sentences in Kazakh 

and Chinese have not been specifically studied, and the relationship between the two has not been pointed out. Therefore, this 

article will give many examples to compare and study the problems in this aspect. It is not as obvious in Kazakh as Chinese. It 

is only done by adding affixes, such as: -MA, -ME, -BA, -BE, -PA, -PE, -SHA, -SHE, and -GOI, -KOI,-AO,-EU, auxiliary 

words asA, CIRA, BILAR, SHIGAR, KAITEDI, BILEMIN, etc? Such interrogative voices are formed and composed of 

interrogative tones; in the process of teaching Chinese as a foreign language, there are many problems worthy of study. 

Kazakh students need a solid foundation for learning Chinese well. [11] 

Kazakh is a typical type of adhesion in morphological structure. It belongs to the Kupčak language family of the Altaic 

Turkic language family. [12] Kazakh language classifies single and compound sentences according to sentence structure. The 

types of sentences include declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, etc. 

Discuss the relationship between Chinese and Kazakh special interrogative sentences, the types of errors that students produce 

while studying Chinese, analyze the errors, draw conclusions and find out the reasons and suggestions. [13]Kazak Grammar 

Special Interrogative Suffixes are -MA, -ME; -BE, BE; -PA, -PE; -SHA, -SHE; Interrogative Auxiliary Words as -GOI, -KOI, 

-AO, -EO, -A, -SIRA, Interrogative Voice -BOLAR, -Sygar, -KAITEDI, -BILEMIN, interrogative pronouns such as -KIM, -

KAIDA, -NE, -KASHAN, -KANDAI, -KAIDAN, -KAIDA, -NEGE instead of interrogative sentences for special questions, 

but how to compare and analysis of Chinese and the resulting errors, including grammar, semantics, and usage. In order to 

improve the quality of Chinese teaching, students should participate in writing and speed reading training. When learning 

Chinese, students in Kazakhstan are strictly required to master the principles of Chinese grammar, semantics and Chinese 

usage in a short period of time, and learn to speak complete Chinese with Chinese knowledge sentences to improve their oral 

expression. 

Experiment 

1.The type of misrepresentation of words in special interrogative sentences 

 1) Misunderstanding of "Where, Which, Where(asking place), That"(“哪儿、哪、那儿、那”的误代 

 A. Where is Mary? 

 B. When did they go to Shanghai? 

 C. What about this book? 

 D. When Dad is going home that day? 

 A．玛丽是哪儿国人？ 
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B. 她们哪天去上海？ 

C.这本书那买？ 

D.爸爸那天回家？ 

When Kazakh students begin to learn Chinese, they will first find it easy to speak Chinese and difficult to write Chinese 

characters. The reading of homophones in Chinese is a difficulty for students to master. These problems will affect the interest 

in learning Chinese. "Where, which andwhere(to ask place)" is the same as "kai da, kai, kaijer" in Kazakh. In Chinese, 

"where, where, where" have the same pronunciation, and their initials and endings are the same, but the pitch is different. For 

example, the pitch of the Chinese character "third sound (na)" is the fourth sound.Students cannot hear the changes in Chinese 

tones, and their pronunciation is easily confused. On one side, "那" before "哪" becomes a question wordjust like "which" 

before "that" becomes a question word.） 

2) Mistakes of "how much" and "more" 

 A. How tall is this big tree? 

 B. How heavy is the elephant? 

 C. How much skinny are you? 

 2）“多少”和“多”的误代 

 A. 这棵大树多少高米？ 

 B．大象有多少重？ 

 C.你有多少瘦？ 

3) Mistakes of "how to", "how", and "why" 

 A. How did you not go to his house yesterday? 

 B. How do we go to the store? 

 C. What about Mary's Chinese studies? 

3）“怎么样”、“怎么”、“为什么”的误代 

A. 昨天你怎么样没去他家? 

 B. 我们去商店，怎么？ 

 C. 玛丽的汉语学的怎么？ 

Students in Kazakhstan seem to have mastered the meanings of the special question words “how”, “how” and “why” in 

Chinese vocabulary, and also know how to use them. Especially in terms of grammar, there is a concept of confusion. For 

example, asking about the nature or state of things and the way they behave is different. Can you see the above sentence? A. 

How did you go to his house yesterday? The confusion between "how" and "why" in this sentence caused misunderstanding, 

B. We went to the store, what? And C. Mary's Chinese studies? About "how to" and "how" are reversed. 

2. The type of mismatch between question words and contact verbs 

1) Why are you? 

(Аbstract: Students' wrong sentence patterns in learning Chinese) 

 2) What? 

 3) Who? 

 4) What do you mean? 

 5) What is your grandfather's body? 

6) What is your study? 

1)你这为什么？ 

 2）那什么？ 

 3）那谁？ 

 4）你的意思是怎么样？ 

 5）你爷爷的身体是怎么样？ 

6）你学习是怎么样？ 

When learning Chinese, especially the use of contact verbs is biased because contact verbs in Kazakh usually appear in 

affixes. If these affixes can be omitted, the sentence is still a complete expression of a meaningful sentence.For example: the 

verb form is in Kazakh-bolsa, bolsam, bolsan. 3) Who? This sentence can be translated like this: Ol (bolsa) kim? (Bolsa) in 

the sentence can be ignored. Students in Kazakhstan have not considered the omission in Chinese. 
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The analysis of the errors of various types of interrogative words 

In the process of this paper, the mistakes accumulated in the homework, family exercises, classroom exercises, quizzes, 

and various exams arranged by the teachers in the normal Chinese language are also involved, and the tracking survey and the 

questionnaires involve “how much, how, which, why”. [14]The usage of "what, how to, how, when, where, where, where, 

and how" refers to the interrogative words in the type of bias. We conduct the investigation process to apply the errors in the 

application of various interrogative words. The statistics are as follows: 

 

疑问词 

Questio

n words  

多少 

How 

much\

many  

怎么 

How 

to  

哪 

Which  

为什么 

why 
什么 

What  

怎么

样 

How 

can  

多 

How 

much  

什么时

候 

When  

哪里/那

里 

Where  

谁 

Who  
几 

How 

much  

项目数
number 

of items 

4 3 5 3 10 8 8 3 6 7 5 

偏误数 

Numbe

r of 

errors 

172 187 189 126 338 337 228 65 140 129 79 

偏误率 

Error 

rate  

 53% 43 % 39 %  38%  33%  31%  27% 20%  19% 17 % 13 % 

 

Table №1.Statistical table of biases for each question word对各疑问词语的偏误统计表格 

 

From the order of the above-mentioned question words, we can see that the words with the least to the least are “how 

much, how, which, why, what, howcan, how many, when, where/where, who, how many” The highest rate is “how much” 

can reach 53%, then “how” and finally “several”. Its bias rate is 13%. Discussed separately below 

The first thing we say about the question word: 

1) That is, when interrogating a quantity word, the interrogative pronouns "how much", "several", "how much" are 

generally used for quantifiers greater than ten, and "several" is used for numbers less than ten. 

How many miles does it take? You can reach the hot springs. 

还走几里路？可以到达温泉。 

This shows that less than ten miles, perhaps three to five miles away to reach the destination. 

When you ask about the degree of things or things, you use the interrogative pronoun "too" to express, but add the 

adjectives "thick, thick, high, large, far, wide" to the suffix of "multi". 

How old is your grandma this year? 

In response to this sentence, ask the age of the old man, the "more + big" sentence pattern. 

2) Use the interrogative pronouns "how to" and "how" to ask about things, the state, the way, and the nature of things. 

How to use this kind of mobile phone? 

这种手机怎么用？ 

The interrogative pronouns in the above sentences ask questions about their actions. 

3) How is your relationship with children?你和小朋友的关系怎么样了？ 

The meaning of this sentence is the interrogative pronoun "how" to show how the relationship between the two. 

4) If you want to know the specific interrogative pronoun “Where” in the same kind of things, you can combine with the 

quantifier or quantifier into interrogative pronouns to ask about time, place, things, people, things, etc., for several people in 

the same category or Things are pointed out in one or several of the choices. E.g: 

A. When I boarded the mountain, I didn't know where the home was in?A.我登上高山时，不知道家在哪个方向了? 

In this sentence, it is necessary to identify the specific location of the university, and choose between multiple directions 

in the southeast and northwest to determine the geographical location of Hubei University. 

B. Which of the boys in your class is the highest? B.你们班里男生的个子，哪一位最高？ 
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This sentence is to compare the characters to choose the specific, who is the highest? 

5) When interrogating the geographical location, the interrogative pronouns "where" and "where" are used. There is a 

difference between the two. "General" is used for written language. 

A. Where is my Chinese comprehensive book? 

B. Where are you going tomorrow? 

A.我的汉语综合书在哪儿？ 

B.明天你要去哪里？ 

6) Use the word "why" when asking questions or reasons for the cause or purpose of the question. 

At ten o'clock in the evening, why are you still watching TV?晚上十点了，为什么你还在看电视？ 

From the above topic, you can find out why you are not sleeping. 

7) When you use the interrogative pronoun “what” to ask questions in Chinese, you can also use it as a separate question 

to ask questions or things. On the other hand, the interrogative pronoun "what" can be used with many nouns to form question 

phrases, to ask questions about things or things in real life, and to replace specific interrogative pronouns with the same 

semantic function in sentences. E.g: 

A. What is in this bag?A.这个袋子里装的是什么? 

From this sentence, it can be seen that the interrogative pronoun "what" is used alone, and the question is the thing. 

B. The child is too young. He does not remember where his family lives?He can't remember where his family lives? 

B.孩子太小了，他想不起他家住在什么地方? 

Here we know the interrogative pronoun "what" and the noun "place", which can form interrogative phrases, ask 

questions in specific places, and equate to the interrogative pronoun "where." 

C. Who are there in their family?C. 他们家族都有什么人? 

The interrogative pronoun "what" and the noun "person" in this short phrase form the interrogative phrase. The question 

is the person, which is equivalent to the interrogative pronoun "who". 

To ask questions about time, use the affix of the interrogative pronoun "what" plus the words "time" to form the 

interrogative pronoun "when". 

“When did you still not go home?” Mom was furious on the phone. 

From this sentence pattern, it can be understood that the speaker is asking for time. 

8) Ask the question "who" in the sentence to ask questions about someone or someone. E.g: 

(1) Looking at the twins, who is tall? (1)你看那对双胞胎，谁的个子高? 

In this sentence, especially to ask "who" is tall ,this is a question-singular form, this is a form of Special questions. 

(2) Who is there in Mark's family? (2)马克家里都有谁? 

This sentence is for the Mark family, who said plural form 

Due to the differences in the constituent elements and grammar between Chinese and Kazakh, students will encounter 

various types of errors when using special interrogative sentences. The difficulty is how to compare and analyze Chinese and 

the resulting errors, from grammar, semantics, usage. This paper mainly discusses the formation of special interrogative 

sentences. It is quoted in single sentences and complex sentences. 

4. Error analysis of interrogative words that are easily confused 
The reason for the bias of the sentence is that in the special interrogative sentence, it is not possible to use the 

interrogative modal particle to help the word "?". The division of the Chinese interrogative modal particle is very strict. The 

interrogative auxiliary "?" is generally added to the sentence at the end of the statement. The purpose is to ask the event "yes" 

or "no" and ask the person answering the question to make a positive or negative answer to the event that the entire sentence 

asks. Generally, such mistakes will occur in the primary stage of the students. [15]This is because the students' knowledge of 

Chinese is not clear enough. Teachers should emphasize this grammar rule when they are teaching. Secondly, there is also the 

influence of the native language on students. [15]There are mа, mе, pа, pе, bа, bе similar to the Chinese interrogative modal 

words in the end of the question. There is no strict grammar rule for their use. However, according to the pronunciation, 

students may think that the Chinese interrogative modal words are the same as these words, and there is no strict difference, 

which leads to such errors. 

Example of wrong sentence type 1: 

Where is Mary? 

Who has a few pens to lend to me? 

Where is the color of the bicycle parked? 

玛丽在哪儿怎么样? 

谁有几支笔借给我用？ 

什么颜色的自行车停在哪儿？ 

It is not possible to use two or more interrogative pronouns in Chinese special interrogative sentences. The main reason 

for such errors is the influence of the mother tongue. 
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Example of wrong sentence type 2: 

Who is a student at Hubei University? 

What do you see? 

Who is your Chinese? 

谁是湖北大学的学生吗? 

你看见什么吗? 

谁叫你们中文吗？ 

Sample of wrong sentence type 3: What about your new laptop? 

Did you watch the new movie yesterday? 

Among the special Chinese interrogative sentences, there are no multiple interrogative modal particles at the end of the 

sentence. The reason for the occurrence of such errors is still not clear enough for the use of several interrogative modal 

particles in Chinese. 

Sample of wrong sentence type 4: 

What does this sentence say in Chinese? 

What is he? He is Teacher Wang. 

Who is your sister? My sister is a teacher. 

What is the mouth of Mary's family? There are five people in the house of Mary. 

这句话用中文什么说？ 

他是什么？他是王老师。 

你妹妹是谁？我妹妹是老师。 

玛丽家里有什么口人？玛丽家有 5口人。 

Results and discussions. The main reason for the above example mistake is that the function of the interrogative 

pronoun is not clear. Due to the influence of the mother tongue, mistakes will occur in the process of Chinese learning, which 

will affect students to master Chinese special interrogative questions correctly. For beginners and preparatory students, they 

must master the usage of Chinese vocabulary and apply the learned Chinese to real life in order to experience the charm of 

language. For example, in sentence 3, the student only knows that "teacher" is a name, but it is not clear that "teacher" is also a 

professional identity, and "who" asks an individual when questioning, not an identity or occupation, so this mistake will occur. 

In addition, there is no quantifier in Kazakh language, so it is difficult for students to understand the use of quantifiers. 

Secondly, the order of Chinese interrogative sentences is the same as that of declarative sentences, so sentence 4 is wrong. 

With a simple analogy, students add quantifiers to the question words like declarative sentences. In the teaching method, we 

pay attention to the mastery of the similarities and differences between the Chinese and Kazakh language.  

Conclusion. Now the world is learning Chinese. If we compare it, China's status is improving. China's economy is 

developing rapidly. Many countries have established economic, cultural, technological and tourism cooperation with China. 

There are more than 2,500 languages in the world, many students learn Chinese as a foreign language. Higher education 

institutions in Kazakhstan have Chinese majors, as well as students who study Chinese as a second language. Learning a 

language requires a contextual environment. It is difficult for students to learn Chinese well without context. Students only 

learn Chinese in the classroom, and there is no environment for language exchange outside the classroom.It analyzes the 

pronunciation mistakes when learning Chinese, and finds out the reasons for such mistakes. In order to improve the Chinese 

level of Kazakh students, let Kazakh students adopt more listening, reading, speaking and oral practice learning methods, with 

accurate tone as a guide, master the basic knowledge of Chinese in a short time, and guide Kazakh students learning Chinese. 

Speaking Chinese should start with monosyllabic words, disyllabic words and intonation, focusing on explaining mistakes and 

causes, and teaching students how to use tonal rules to speak, write and express to achieve teaching purposes. 

When students speak Chinese, it sounds almost correct. According to the basic requirements of Chinese, it is difficult for 

students to reach the standard Chinese level. Therefore, students will be affected by the Chinese learning process. In order to 

reduce the mistakes caused by the negative transfer of the mother tongue, first of all, find the common language phenomenon 

of Chinese and Kazakh from previous research papers, so that the learner's mother tongue has this language phenomenon, so 

as to find two languages. The connection between them, especially the indistinguishable tones in pronunciation. Therefore, it 

is relatively easy to accept and learn more convenient. There are many interrogative pronouns in Chinese, and most of them 

are found in Kazakh. For example, at the beginning of the textbook, who-кім, what-не, where-қайда, that-қай, which-қандай, 

why-неге and when-қашан should be grammatically described. You can then use simple Chinese one-on-one notes so that 

students can read the instructions at a glance. However, it is worth noting that some interrogative pronounsinChinese and 

Kazakh are not in one-to-one correspondence. Although both languages have some interrogative pronouns, their meaning may 

overlap, but they can be used in their own language. There are other meanings besides layer meanings, so sometimes one-to-

one translation is not a good method. This may cause misunderstandings and make it easier for learners to confuse mistakes. 

In textbooks, Chinese words are translated intoRussian,and I think this method can better explain nouns, but it is not very 

good for other words. For students who have just started to learn Chinese and preparatory classes, learners will not grasp too 

many Chinese characters, but only rely on pinyin for recognition. They rely more on the pronunciation of letters in their native 

language. In this way, they are more prone to mispronunciation of special interrogative words, especially when they are 
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Chinese teachers during the teaching process. Students' ability to use language, learn the connection between the similarities 

and differences of special interrogative sentences in these two languages, let students compare Chinese and Kazakh, 

consolidate the most basic language knowledge, remind students of mistakes, and help them correct mistakes and avoid 

similar mistakes. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МОРФОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІ «САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ОҚЫТУ» 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада мектеп пен жоғары оқу орындарындағы білім жүйесіндегі сабақтастықты сақтау мақсатында жоғары 

оқу орындарында тіл білімінің морфология саласын «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының он деңгейін 

басшылыққа ала отырып оқытудың ғылыми-әдістемелік жүйесін көрсетеді. Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы 

білім жүйесіндегі сабақтастықты сақтау мақсатында жоғары оқу орындарында тіл білімінің морфология саласын 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытудың тиімділігі туралы айтылады. Жоғары оқу орындарында 

морфологиялық бірліктерді сатылап кешенді оқыту студенттердің логикалық ойлау жүйесін, танымдық белсенділігін 

арттырудағы ықпалы туралы жан-жақты талданады. Педагогика, әдістеме саласындағы еңбектердегі білім беру 

технологияларын тәжірибеде қолдану, оқытудың әдістемелік жүйесін дайындау бүгінгі күнгі басты талаптың бірі 

екендігі сөз болады. 

Түйін сөздер: «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы, морфология саласы, он деңгейі, сабақтастық, сөйлесім 
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TRAINING OF MORPHOLOGICAL UNITS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH THE 

TECHNOLOGY "STAGE COMPLEX TRAINING" 

 

Аbstract 

The article shows the scientific-methodical system of teaching the field of morphology of linguistics in higher education, 

focused on the tenth level of technology "Technology of step-by-step complex training" with the purpose of preserving the 

continuity of educational systems. In order to maintain the continuity of the education system in schools and universities, the 

effectiveness of teaching the field of morphology of linguistics in higher education with the technology of "Step-by-step 

integrated learning" is discussed. Comprehensive step-by-step teaching of morphological units in higher education is analyzed 

in detail about the impact of students on the system of logical thinking, increasing cognitive activity. It is said that one of the 

main requirements today is the practical application of educational technologies in the work in the field of pedagogy, 

methodology, the development of a methodological system of teaching. 

Keywords: technology "Technology of step-by-step complex training", area of morphology, ten levels, consistency, 

conversational activity 
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ОБУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЕДИНИЦАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ТЕХНОЛОГИИ СТУПЕНЧАТО 

КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ» В ВУЗАХ 

 

Аннотация 

В статье показана научно-методическая система преподавания области морфологии лингвистики в высшей 

школе, ориентированная на десять уровней технологии «Технологии ступенчато комплексного обучения» с целью 

сохранения преемственности системы образования в школах и вузах. 

Ключевые слова: технология «Технологии ступенчато комплексного обучения», область морфологии, десять 

уровней, непрерывность, разговорная деятельность. В целях сохранения преемственности системы образования в 
школах и университетах обсуждается эффективность преподавания области морфологии лингвистики в высшем 
образовании с использованием технологии «пошагового интегрированного обучения». Подробно анализируется 
комплексное пошаговое обучение морфологическим единицам в высшей школе о влиянии логического мышления 
на развитие познавательной деятельности студентов. Говорят, что одним из основных требований сегодня является 
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практическое применение образовательных технологий в работе в области педагогики, методики, разработка 
методической системы обучения. 

Ключевые слова: технология «Технологии ступенчато комплексного обучения», область морфологии, десять 
уровней, непрерывность, разговорная деятельность 

 

Кіріспе. Бүгінгі күннің басты талабының бірі – Жоғары оқу орындарында (ЖОО) білікті, сапалы, теориялық 
білімі терең, үш тілді меңгерген құзіретті маман дайындау. Қазақстан Азия мемлекеттерінің ішінде алғашқы болып 
Балон декларациясын қабылдап, Еуропалық білім беру жүйесіне толық мүше бола алды. Сондықтан Балон үрдісіне 
біріктіріліп жасалған жоба ЖОО бітіруші маманның өз елімен қатар Еуропа елдерінде жұмысқа орналасып, қызмет 
атқаруына мол мүмкіндік жасайды. Өйткені, Балон декларациясы Еуропаның еңбек нарығының талаптарына сай 

академиялық дәрежелер мен біліктіліктер беру арқылы түлектердің Еуропалық оқу орындарында білімдерін 
жалғастыра алуына мүмкіндік тудыру мақсатын көздейді. Сондықтан Қазақстанның оқу бағдарламасы еуропалық 
стандартқа сай білім берумен жұмыстануда. Соның нәтижесінде үш сатылы (бакалавриат, магистратура, 
докторантура) білім беру бағдарламасы жүзеге асуда. Соған сәйкес кредиттік жүйемен оқыту жолға қойылған. Бұл 
бағытта педагогикалық мамандықтарда кәсіби пәндерді меңгертуде оқытудың жеті модульдік жүйесі басшылыққа 
алынады.  

Бүгінгі қоғамда ақпараттар ағыны тасқындап өсіп отырған жағдайда ЖОО да бәсекеге қабілетті болашақ 
мұғалімдерді даярлау мен оқытудың мақсаттары елеулі өзгеріске ұшырауда. Өмірдің барлық саласында белсенді 
шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу – қазіргі қоғам алдындағы мақсат. Енді болашақ 
мамандардан аса көлемді ақпаратты игеру емес, оны нақты өмірде қолдана білуді талап етіледі. Заманауи ЖОО- да 
маман даярлаудың сапалық көрсеткіші қазіргі қоғам талаптарымен тығыз байланысты. 

Әдістеме. 1994 жылдан бастап «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен білім беру жалпы білім беретін 

орта мектептерде он пән бойынша жүргізіліп келеді. Ширек ғасыр уақыттың тәжірибесі көрсеткендей «Сатылай 
кешенді оқыту» технологиясымен оқып, білім алған кез келген оқушы ҰБТ кезінде жоғары нәтиже көрсетіп (балл 
жинап), қалаған оқу орнына оқуға түсіп, мемлекеттік грантты иеленуде. Осындай нәтижелерге қол жеткізе отырып, 
педагог мамандарды дайындайтын жоғары оқу орындарында тіл білімі салаларын оқытуда «Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясын енгізу бүгінгі күннің талабынан туындаған қажеттілік болып отыр. Себебі, бүгінгі жалпы 
білім беретін орта мектептердегі білім саласы реформаланған тұста мектеп пен ЖОО арасындағы байланысты 

мақсатты түрде жүзеге асыру күн тәртібінде тұрған мәселе. 
Жаңартылған білім бағдарламасын жүзеге асыруда білім беретін орта мектептердің мақсаты – жас ұрпақтың 

терең білім алып, ой-өрісін өсіріп, шығармашылықпен жұмыс істей алуына жағдай туғызу, сөйтіп әрбір оқушының 
өзін-өзі дамытуына, өз мүддесі мен қызығушылығын қанағаттандыруына, бойындағы қабілетіне сай білімін 
ұштауына ықпал жасау, танымдық белсенділігін өсіру, дүниетанымын кеңейту. Сондықтан ЖОО бітірген педагог 
маман мектепке барғанда осы талаптарды жүзеге асыруға кәсіби құзыреттілігі сай, оқыту технологиясын меңгерген, 

ғылыми-әдістемелік тәжірибе жинақтаған, білікті маман болуы керек. 
Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы білім жүйесіндегі сабақтастықты сақтау мақсатында жоғары оқу 

орындарында тіл білімінің морфология саласын «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытудың ғылыми-
әдістемелік жүйесі жасалуда. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытуды меңгерген болашақ маман 
жалпы білім беретін мектепте педагогикалық еңбек жолын жалғастыруда көп кедергіге кездеспейді. Себебі, білім 
қоры сатылап, жүйелі, кешенді болған жағдайда шығармашылықпен жұмыс жасауға мүмкіндігі мол болады.  

Жоғары оқу орындарында морфологиялық бірліктерді «Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен оқытудың 
мынадай негіздері бар: 

- Морфология – фонетикалық бірліктерден кейін оқытылатын тіл білімінің ең көлемді саласы. Осы арқылы 
біз сөз таптарының құрылымын, лексика-грамматикалық мағыналарын, синтаксистік қызметтерін талдап меңгерту 
арқылы олардың тұтас кешенін ұғындырып, қолданыс аясын кеңейтіп, әр сөздің табиғатын танып білуге жағдай 
жасаймыз. 

- Жоғары оқу орындарында морфологиялық бірліктерді оқыту әдістемесі арнайы зерттелгенімен «Сатылай 
кешенді оқыту» технологиясымен оқыту әлі де қолға алынбаған тың тақырып. Жоғары оқу орындарында 
морфологиялық бірліктерді сатылап кешенді оқыту студенттердің логикалық ойлау жүйесін, танымдық белсенділігін 
арттыруда зор ықпал етеді. 

Олай болса, Қазақстанда жоғары білімді дамыту стратегиясы қағидалары мен жаңартылған білім беру аясын 
кеңейту, оқыту технологияларын енгізу болашақ жас мамандарға ұлттық рухани-танымдық құндылықтарды үйрету, 

педагогика, әдістеме саласындағы еңбектердегі білім беру технологияларын тәжірибеде қолдану, оқытудың 
әдістемелік жүйесін дайындау бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі. 

Нәтижелер және талқылау. Жоғары оқу орындарында морфологиялық бірліктерді оқыту«Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясы арқылы жаңартылған білім беру мазмұнының талаптарын басшылыққа ала отырып жүргізілсе, 
сабақ мазмұны студенттердің жеке тұлғалық, танымдық құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталса, білімалушының 
өмірлік дағдыларын дамытуға тірек болып алынса, морфологиялық бірліктерді оқытудың сапасы мен нәтижелілігін 

арттыруда студенттің танымдық-коммуникативтік, өзіндік ізденіс жасау мен шығармашылық дағдыларын жетілдіру 
мүмкіндігі артар еді. Себебі, жоғарыда тоқталғанымыздай, жалпы білім беретін орта мектептердегі тәжірибе 
көрсеткендей «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бүгінгі білім беру үрдісіне лайық бәсекеге қабілетті дара 
тұлғаның танымдық белсенділігін қалыптастыруға оң ықпал ете алатын жаңа инновациялық жүйе болып табылады. 
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«Сатылай кешенді оқыту» технологиясының он деңгейі, ұстанымдары, әдіс-тәсілдері жоғары оқу орындарында 

морфологиялық бірліктерді оқыту барысында басшылыққа алынады. Бұлар тұтас методикалық кешен ретінде беріле 

отырып, ойлау және интелектілерін дамытуды көздейтін мақсаттарға әкеледі. 

Сондықтан ғалым-әдіскер Н.А.Оразахынова осы технологияны мектептердің білім жүйесіне енгізуде білім 

беруді оңтайландыратын, ғылыми негізде күрделендіріп, мұғалім мен білім алушының сабақ жүйесінде танымдық іс-

әрекетін үйлестіретін он деңгейін жүйелеген. 

Жалпы дидактикада да, әлемдік әдістеме ілімінде де бұрыннан қалыптасқан “деңгейлік оқыту” ұғымы бар. 

Деңгейлік оқыту мәселесінің негізгі қағидалары, заңдылықтары, оны жүзеге асыру жолдары аталған ғылым 

салаларында қарастырылған. 

“Деңгей” сөзі термин ретінде алғаш математика ғылымында пайда болған. Математикада бұл термин “өлшеу 

құралы”, “шаманы” белгілейді. 

Деңгейлік идеясы шетелдерде педагогика ғылымына 1920 жылдың басында енген.  

Ал кеңестік педагогикада деңгейлік оқыту мәселесін Е.И.Пассов (деңгейлік саралап оқыту), В.В.Фирсов 

(міндетті нәтижеге негіздеп деңгейлеп оқыту), В.П.Беспалько (тапсырмалардың “қиыншылығын есепке алу” 

әрекетінің төрт деңгейі), қазақстандық Ж.А.Қараев, Ж.У.Кобдикова, К.О.Өмірбаева, Ермағамбетова Л.Н., 

Мешинбаева Б.Ш. Нарқұлова Б.А., Әбдікәрімова Т., Қыдыршаев А. т.б. ғалымдар қарастырған. 

Ғалым Қ.Қадашева деңгейлік оқыту жайлы шетелдік және ресейлік ғалымдардың зерттеулерін жан-жақты қа-

растырып, олардың пікірлерін саралай келе: “Деңгейлік оқытудың басты ерекшелігі – білім беру, оқыту, үйрету про-

цесін топтап, жіктеп бөледі, әрбір деңгейдің өзінің лексикалық-грамматикалық минимумы болады, үйренушінің әр-

бір деңгейдегі білімін өзі бақылайды, оқу материалдары бір деңгейден екінші деңгейге қарай күрделі болып, яғни қа-

рапайымнан күрделіге қарай өтіп отырады. Деңгейлік оқытудың негізгі ұстанымы – тілдік материалдарды кәдімгі 

өмір шындығындағы жағдайлардың негізінде ұйымдастырып сөйлеу жағдайында қолдану”, – деп көрсетеді              

[1, 30-35].  

Бұл технологияның басты құралы – сызба. Сызба талдау жүргізуде ең негізгі тірек болып есептеледі. Себебі 

сызбада теориялық материалдар оқулық жүйесін сақтай отырып, қарапайымнан күрделіге қарай орналастырған. Әрі 

бұл талдауды деңгейлеп жүргізуге де аса қажет. Сондықтан талдау жұмысын қалай деңгейлеп жүргізсе, 

білімалушыларға тапсырма беруде де осы үлгі қатаң сақталады.  

Ғалымның зерттеу еңбегінде жүйелеген деңгейлеріне жеке-жеке тоқталар болсақ, бірінші деңгейде теориялық 

материалдарды толық жазылым бойынша сатылай кешенді талдау жүзеге асырылады. Бұл деңгейде білім алушы: 

 Сауатты жазып, оқып, айтуға дағдыланады; 

 Әр пәннен өтілген материалдарды жүйелі түрде түсініп, ғылыми тілде баяндауға машықтанады; 

 Сөйлеу мәнері белгілі жүйеге түсіп, әуезді сөйлеуге жаттығады; 

 Өзі талдап баяндап отырған материалдың ерекшелігін дұрыс ажыратып, жолдастарына, мұғалімге нанымды 

түрде жеткізуге бейімделеді; 

 Тыңдаушылар да назар қойып, жолдасының жауабын мұқият тыңдауға дағдыланады, кеткен кемшіліктерді 

дұрыс аңғарып, оған түзету енгізуге үйренеді. 

Екінші деңгейде теориялық материалдарды қысқаша жазылым бойынша талдап, айтылым бойынша толық 

ауызша сатылай кешенді талдайды.Бұл деңгейде сатылай кешенді талдау – айтылым - тыңдалым - жазылым түрінде 

жүзеге асады. Тыңдалым жайлы ғалым-әдіскер Ф.Ш.Оразбаеваның пікіріне жүгінсек:Тыңдалымды жете меңгеру 

үшін қойылатын алғы шарттар: 

 1. Тыңдауға ұсынылатын мәтінде әңгімеде, пікірде айтылатын басты ой түсінуге жеңіл болу керек. 

 2. Үннің ырғағы мен әуені дұрыс естілуі қажет. 

 3. Тілді жақсы үйрену үшін тыңдалым бірінші сабақтан бастап, үздіксіз жүргізілуі тиіс. 

 4. Оқушының тілге қатысты білімі мен дайындығы ескерілген жөн. 

 5. Тыңдалымға қатысты жұмыстардың бәрі бақылауға алынғаны дұрысы[2, 90]. 

Үшінші деңгейде теориялық материалды жазылым бойынша ықшамдау принципімен өрнектеу, айтылым 

бойынша ауызша толық сатылай кешенді талдау жүзеге асырылады. Бұл деңгейде де тілдік қатынастың бірінші – 

айтылым; екінші – жазылым; үшінші – тыңдалым әрекеттері қатар іске асады. Төртінші деңгейде теориялық 

материалдарды жазылым бойынша символдар арқылы өрнектеу, айтылым бойынша ауызша толық талдау 

жүргізіледі. Мұнда білім алушылардың алдыңғы игерген білім-білік, дағдыларын жинақтап, сауатты әңгіме әдісі 

қолданылады.  

Бесінші деңгей. Диалог арқылы талдау. Мұнда көбінде талдау үлгілері ауызша орындалады. Бұл талдау арқылы 

аңғарымпаздыққа, әріптесінің жауабын мұқият тыңдауға, ойын әрі қарай жалғастырып кетуге машықтанады. 

Сонымен қатар мұндағы іс-әрекет көбіне ойын түрінде жүргізіледі. Ойын әрекетінде қатысушының денесі мен ақыл-

ойы дамып, өзін қоршаған ортаны тани біледі. Алтыншы деңгей. Жат жазу. Білім алушылардың«Сатылай кешенді 

оқыту» арқылы меңгерген теориялық білімдерін жатқа жаздыру арқылы:а) теориялық білімді меңгеру деңгейін;ә) 

талдауды сауатты жүргізу машығын;б) орфографиялық сауаттылығын;в) тыныс белгілерді дұрыс қою дағдысын 

байқаймыз, қорытынды шығарамыз, келесі кезекте кері байланыс жүзеге асырылады. Жетінші деңгей 

Уақытқа талдау:а) Өте жылдам – 3 минутта; ә) Жылдам – 5 минутта; б) Баяу – 7 минутта. Тілдесім арқылы талдауды 

меңгерген білім алушы уақытқа талдауға тез икемделеді. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының сегізінші 
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деңгейінде білім алушы компьютерлік талдау жасайды. Онда білім алушы: дербес сыни тұрғыда ойлай білуге, пайда 

болған мәселелерді көре білуге және жаңа технологияларды пайдалана отырып, оларды шешудің тиімді жолдарын 

табуға, өзінің алған білімдерін қоршаған ортада қай жерде, қалай пайдалануға болатынын саналы түрде түсіне білуге 

жаттығады. Тоғызыншы деңгей. Ашық тест. Тест – оқушылардың білімін бақылау мен бағалаудың тиімді әдісі. Бұл 

– оқушының білімін, біліктері мен дағдыларын тексеріп, бағалауда, сондай-ақ олардың шығармашылық қабілеттерін 

анықтаудағы ең тиімді әдіс. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясында көбіне ашық тест үлгісі қолданылады. 

Себебі бұл тестің ерекшелігі жауабы жазбаша беріледі. Оныншы деңгей. Шығармашылық жұмыс. Шығармашылық 

– бұл адамның өмір шындығын өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, 

өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек. Осы деңгейге дейінгі алған білімдерін 

басшылыққа ала отырып әр пәннің мазмұнына сәйкес түрлі шығармашылық жұмыстар жасауға бейімделеді. 

Бүгінгі таңда бұл технология жаңартылған білім мазмұнымен үйлестіріле мектептерде жүргізіліп, өзінің он 

нәтижесін беріп отырғандықтан ЖОО-тәмамдап, маман болып отырған біздің түлектеріміздің де осы жүйеде қажетті 

білім алуы тиіс теген тұжырымға келдік. Сондықтан осы технология бойынша морфологиялық бірліктерді сатылап 

талдаудың бірінші, қарапайым деңгейін ұсынып отырмыз. Бұл деңгейде талдау толық жазылым бойынша 

жүргізілетіндіктен оқытушыға көбірек күш түседі. Егер студент осы деңгейде талдауды сауатты меңгерсе, кейінгі 

деңгейлерде студент өз бетімен жұмыс жасай отырып білім алумен қатар іскерлік дағдысы да қалыптасады. Әдіскер-

ғалым Н.Оразахынованың деңгейлеп, жүйелеуі бойынша морфологиялық бірліктерді талдаудың жүйесін сөйлемдегі 

сөздерді сөз құрамына, лексика-грамматикалық мағынасына талдау деп көрсетеді. Бұл талдау бойынша ең алдымен 

нақыл сөз алынады, оған ауызша ой толғау жасалады, сонан соң синтаксистік талдау, екінші белгіленген сөздер сөз 

құрамына, лексика-грамматикалық мағынасына талданады. Төменде сол үлгі бойынша талдауды ұсынып отырмыз. 

Тіл–ұлттың тірегі, жүрегі, ар-ожданы.(«Дәстүр» журналы) 

 

 

      1. Бұл сөз екі құрамнан тұр: ұлт + тың. 

     2. Тұлғасына қарай –ұлт–негізгі түбір. Себебі,  

сөздің әрі қарай бөлшектенбейтін, мағына беретін  

 негізгі бөлігі. 

3. Құрылысына қарай – дара. Себебі, бір ғана негізгі 

 түбірден тұр. 

4. Сөзде бір лексикалық, екі грамматикалық мағына  

 бар. 

5. Лексикалық мағынасы – табиғаттың бір бөлшегі, 

тіршілік иесі, адамдардың тобына берілген атау. 

6.1. Бірінші грамматикалық мағынасы – лексикалық  

 мағынаның жалпылануынан жасалған жалпы 

 грамматикалық мағына –зат есім. 

6.2. Екінші грамматикалық мағынасы – (тың) 

 ілік септігінің жалғауы арқылы берілген 

 категориялық грамматикалық мағына – 

 иелік мағына. 

7. Ұлттың кімнің деген сұраққа жауап береді. Ендеше, 

бұл – зат есім. Зат есім дегеніміз – заттың, нәрсенің, 

 құбылыстың, деректі, жартылай деректі, дерексіз 

ұғымдардың атауын білдіретін сөз табы. 

 

8. Мағынасына қарай:  

 а) жалпы есім, себебі, біркелкі деректі ұғымның  

 жалпылай аталуы; 

 ә) жанды, себебі, тіршілік иесі; 

 б) деректі, себебі, көзбен көріп, қолмен ұстап  

 тануға болатын тіршілік иесі; 

 в) нақты, себебі, деректі болған нәрсе нақты  

 болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұлттың 
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 1. Бұл сөз үш құрамнан тұр: ар және 

ождан +ы. 

    2. Тұлғасына қарай –ар-ождан–туынды түбір.  

   Себебі, аналитикалық немесе синтаксистік  

   тәсілмен екі түбірдің қосарлануынан жасалған  

 туынды сөз. 

3. Құрылысына қарай – қос сөз. Себебі, ритм-ырғағы 

жағынан бір ұдай, лексика-семантикалықжағынан 

 бір тұтас, лексика-грамматикалық жағынан бір  

, бүтін тұлға болып тұрақталған құрама сөз. 

4. Сөзде бір лексикалық, үш грамматикалық мағына  

 бар. 

5. Лексикалық мағынасы – жалпы дерексіз ұғымға  

берілген атау. 

6.1. Бірінші грамматикалық мағынасы – лексикалық  

 мағынаның жалпылануынан жасалған жалпы 

 грамматикалық мағына –зат есім. 

6.2. Екінші грамматикалық мағынасы – (ы)тәуелдік 

жалғауы арқылы берілгенкатегориялық 

грамматикалық мағына –меншіктік мағына. 

6.3. Үшінші грамматикалық мағынасы – атау 

 септігінің нөлдік тұлғасы арқылы берілген 

категориялық грамматикалық мағына – 

 иелік мағына. 

7.Ар-ожданы несі? деген сұраққа жауап береді. Ендеше, 

бұл – зат есім. Зат есім дегеніміз– заттың, нәрсенің, 

 құбылыстың, деректі, жартылай деректі, дерексіз 

 ұғымдардың атауын білдіретін сөз табы. 

8. Мағынасына қарай:  

а) жалпы есім, себебі, біркелкі дерексіз ұғымның  

 жалпылай аталуы; 

ә) жансыз, себебі, тіршілік иесі емес; 

б) дерексіз,себебі, көзбен көріп, қолмен  

ұстап тануға болмайтын дерексіз ұғым атауы.  

в) нақты емессебебі, деректі болған нәрсе нақты  

болмайды. 

Қорытынды. Қорыта келгенде, «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы жаңартылған білім беру мазмұнының 

талабымен үйлестіре отырып жүргізілсе, қазақ тілін оқытудың қазіргі заман тұрғысынан қойылып отырған 

міндеттеріне толығымен жауап бере алады. Бүгінгі күн үдесін толық сақтай алатын оқыту жүйесі «Сатылай кешенді 

оқыту» технологиясының негізгі тірегі өз бетімен жұмыс жасай алатын студенттің өзіндік ізденісіне олардың өзін-өзі 

тануына танымдық-практикалық қабілеттерін жүзеге асыруына мүмкіндіктер туғызатын оқыту, сондықтан да бұлар 

бүгінгі қоғам талап етіп отырған бәсекеге қабілетті жаңашыл, құзіретті тұлғаны қалыптастыруда шешуші мәнге ие 

бола алады. 
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WAYS OF MASTERING GROUP WORK BY PLAYING METHOD 

 

Abstract 

This article discusses the use of gaming method in teaching students a Kazakh language. There are considered some 

strategies for successful involving students in team-bonding and studying games, including detailed examples with following 

comments and tips for teachers. The article is divided into several parts, each of which reveals advantages and disadvantages 

of the topic. Nevertheless, the article mostly shows the useful sides of the method and its’ positive impact on students. It 

describes that apart from the fact that games can engage students into language learning process and make it interesting to 

students, theyhaveapotential to teach students critical thinking. 

Keywords:Kazakh language, positive impact, critical thinking, efficiency 
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ОЙЫН ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ МЕҢГЕРТУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада студенттерге қазақ тілін меңгертуде ойын әдісін қолданудың тиімді жолдары туралы сөз етіледі. 

Негізгі бөлімде студенттерді тілдік оқыту процесіне ойын әрекеттері арқылы сәтті тартудың бірнеше стратегиясы, 

соның ішінде егжей-тегжейлі мысалдар, студенттерге арналғантүсініктемелер мен кеңестер берілген. Мақала 

бірнеше бөлікке бөлінген, олардың әрқайсысы әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырады. Ойын 

арқылы сабақты меңгерту студенттерге жағымды әсер етеді және де бұл әдіс студенттердің жаңа сабақты жеңіл 

меңгеруіне ықпал ете отырып, топта топтастарына деген жанашырлыққа баулиды. 

Түйін сөздер: ойын әрекеті, қазақ тілі, жағымды ықпал, сыни тұрғыдан ойлау, тиімділік 
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СПОСОБЫ ОСВОЕНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ИГРОВЫМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается использование игрового метода в преподавании ученикам казахского языка. В 

основной части представлено һнесколько стратегий для успешного вовлечения студентов в процесс изучения языка 

через игровую деятельность, включая детальные примеры, последующем комментарии и советы для учителей. 

Статья разделена на несколько частей, каждая из которых рассматривает преимущества и недостатки метода. Тем не 

менее, по большей части автор заявляет о его позитивном влияниина студентов и объясняет это тем, что помимо 

помощи в вовлечения студентов в процесс изучения языка, они обладают потенциалом обучения студентов 

критическому мышлению. 

Ключевые слова: игровая деятельность, казахский язык, позитивное влияние, критическое мышление, 

эффективность 

 

Introduction. Using games in language classrooms is popular among many Kazakh -language teachers and educators. 

Еngagement in gamеbased activities givеslеarners a chance not only to experiment with the language and fun way but also to 

sharpen their Kazakh skills. Furthеrmore, a sense of trust and responsibility are promoted when students are in collaboration 

toward thеir team’s goal. During my years of teaching experience, some of my students ask to switch to anothеr team because 

they cannot collaborate succesfully with their teammates; they feel themselvesunable to share duties correctly or make use of 

the strengths of individual members. Others complain that they are often on the losing team, owing to their lack of awareness 

of good game strategies. Some advanced students want to be in groups with those at the same level rather than with those at a 

lower language proficiency. They sometimes protest that games do not help them hone their language skills, but rather are a 

waste of class time. What successful strategies can teachers use to tackle these issues? How can teachers organize games in 
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which students not only get beneficial language practice but also cooperate well with others? In what ways can lessons of 

teamwork and strategic planning be introduced to learners of Kazakh ? 

Research result.  It is true that gamе-based activitiеs can bring numеrousbеnefits to language learners. Wang (2010) 

suggests that the employment of communicativе language games can (1) enhance studеnts’ learning motivation in a convivial 

and exciting way, (2) providеlеarners with opportunities to decode the language in real-life scenarios, (3) encourage rich and 

meaningful language practice, (4) create a learning environment where a sense of security and support is perceived, and (5) 

promote collaborative partnership. However, this article does not concentrate exclusively on favorable aspects of language 

games. Instead, it aims to suggest practical strategies and effective approaches to designing games with the following 

characteristics:  

• Students receive support from their teammates, fostering positive group dynamics.  

• Students become strategic planners willing to take risks and exchange their roles in different rounds of the game. 

• Students learn lessons of tolerance, sympathy, and teamwork, contributing to the development of successful learners 

beyond the classroom. 

Methods.Activity 1: Teacher’s instruction: “I will divide our class into groups of four students. Then, I will show 

twelve questions aboutKazakhtenses one by one. Raise your hand if you know the answer. The fastest student will have a 

chance to answer the question. Each correct answer brings your group one point.” 

Commenton Activity 1:The teacher puts students in groups even though doing so does not lead to any teamwork; there 

is no time for strategy planning and no opportunity for students to share responsibilities. Moreover, when excitement runs 

high, students with advanced skills may seize every chance to raise their hands and answer the questions, impeding 

lowerproficiency students’ engagement in the game. A suggestion to mаke this аctivity а more teambuilding exercise, if there 

are four students in each group, is to prepare four question sets of relatively the same difficulty level–for example, the four 

sets could be based on tenses (e.g., past simple, past continuous, present perfect, and future). There could also be sets based on 

four different topics. Then, ask each team to give each member one question set. Four question sets mean that there will be 

four rounds, with each team member getting involved in one round. The idea is to ensure that lower-ability students get 

involved in the game and have just as much to contribute as other members because the questions are equally challenging. 

The teacher might want to allow team members to change their question sets or ask for their teammates’ support. This would 

promote collaboration within the team.  

Activity 2: Teacher’s instruction: “I will divide you into groups of three. Each group will do a word-search activity. You 

have studied 15 vocabulary items already. Work in your teams to finish the word search. The fastest group is the winner.”  

Comment on Activity 2: Because of insufficient discussion time within the team, students may work individually to 

search for 15 words. In order to handle this issue, you can give students one or two minutes to seek the most effective way to 

do the word search. You might give explicit advice: “If there are 15 words, why doesn’t each of you look for five words?” 

Then, makethreeteam members work at one table so that they can search for their designated words but simultaneously keep 

track of the team’s progress.  

Strategies for successful team-bonding games. The two examples in the previous section show that designing a 

language game to engage all team members is not a straightforward task. However, the Before-During-After strategies below 

can help teachers plan games in which students not only have fun but also learn to collaborate effectively.  

Before the Game-Based Activity 1. Consider the task difficulty. Groups of three or more students usually play team 

games. Therefore, if the task is too easy, it might result in member domination where one or two players assume responsibility 

for the entire activity. This has a detrimental impact on learners’ motivation; especially in the case of less-advanced students 

because they might perceive that they do not have a clear role or are unable to make a meaningful contribution within their 

own group. At the other end of the spectrum, the winning team members may not feel any satisfaction, as the task was not 

worth their effort. Thus, the right level of challenge is of paramount importance to deepening students’ engagement in team 

games. 2. Break up a single game-based activity into different tasks. Allocate one or two minutes for students to discuss their 

responsibilities. Kazakh language teachers because of time constraints often overlook this step. Nevertheless, group discussion 

gives learners time to evaluate their strengths, weaknesses, and interests so that they perform tasks that match their ability. 

Moreover, brief group discussions create a sense of direction within a team and a better understanding of each student’s roles 

and duties prior to the game. It also gives students a chance to work together to develop strategies for playing the game. 3. 

Provide a table of student roles. Having students write down their specific roles fosters a sense of equality and of belonging to 

the team. Individual members will see that they are working together toward the team’s goal and contributing to the team’s 

success. Additionally, students may swap roles in later rounds of the game in order to get experience in different aspects of the 

game or simply to change the group’s strategies.  

During the Game-Based Activity 1. 

1. Organize more than one round of the game. As mentioned in the discussion of Activity 1 above, multiple question sets 

enable learners to play the game several times. It is a good idea to plan a short interval to let students revise strategy. Think 

about why most sports have a break during games. Players need time to assess their performance and adopt different tactics. 

Team games in Kazakh-language classrooms are similar. Intervals of one or two minutes help student teams execute their next 

game plan. The process of self-reflection and strategic planning through game-based activities plays a role in the development 

of critical thinking. Finally, noise concerns arising from group games are managed by means of game intervals, as students 

hold quiet group discussions rather than shouting or jumping around the classroom. 2. Continually remind students of their 

roles. For activities where students take time to work on a challenging task or puzzle, high proficiency learners might take 
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over all parts of the task. It is advisable for teachers to circulate around the classroom and ask to see each group’s Student 

Roles Table to make sure students are doing their assigned tasks. If there is a sign of confusion or disorder, the teacher can 

also ask each group member to explain his or her role. 3.Encourage students to exchange roles. When the first round ends, 

have students revisit their Student Roles Table. Tell them to exchange roles in the next round of the game. This opens up 

opportunities for learners to step out of their comfort zone by trying things they might feel less confident. A role change also 

helps students think strategically, as they have to decide which members are better fit for which new roles. Furthermore, 

lower-level students may feel that they are a key part of the team when they take on different roles as the game proceeds.  

After the Game-Based Activity 1. 

1. Praise the winning team while encouraging the losing teams. When the game ends, winners are usually the center of 

attention. The class is filled with exclamatory phrases such as “Good job!” and “Well done!” However, we teachers may not 

recognize that such comments could be perceived as showing favoritism of one team over another. To prevent this, genuine 

care and encouragement should be shown to other teams as well. Comments like “All teams did a good job. I was delighted to 

see how well you collaborated in your groups,” and “Everyone, give yourself a big round of applause for your achievements. 

You should all feel proud of your work” help cultivate self-esteem among all learners. After all, the point of classroom games 

is not to declare winners and losers; the purposes are to practice language skills, collaborate, think critically and creatively, 

and have fun. 2. Give students one or two minutes to reflect on their overall team performance. A sense of frustration and 

disappointment is harmful to students’ motivation and should not be a part of their involvement in language-based games; this 

is another reason not to emphasize winning and losing. Instead, concentrate on a positive side of the activity (e.g., students’ 

language-skills development and their teamwork) and give students time to reflect. Below are sample questions that students 

might answer: “What do you like about this game?” “What have you learned from the competition?” “What language skills 

have you developed?” “If you played the game again, what would you do differently?” Reflection time proves vital to the 

growth of language learners on both social and professional levels. They can discuss with their own teammates, resulting in 

heightened awareness of one another’s personalities and perspectives. As a result, group dynamics can be enhanced in future 

classes and the next game or activity. At the same time, students can listen to other teams explaining their strategies, which 

they may find useful to apply in subsequent games and projects. Typically, such moment’s right after the game are set aside 

for error correction, but reflection time could be just as valuable. In addition, if time permits, this could be a good time to 

solicit students. I am including my own version because it demonstrates how group work can be shared equally among 

members of the team. More importantly, students have opportunities to change roles during the game. Finally, the activity can 

be used to practice a wide range of language skills and is easily modified to accommodate diverse student levels.  

Game-based activity 2.Organize groups of four students. 2. Explain the rules of the game. Two members of the team 

will walk around the classroom and read four sentences that are written on separate pieces of paper, marked A, B, C, and D, 

and posted on the walls. These two team members have to remember the sentences (no writing is allowed), then report back to 

the other two team members, who will write the sentences down. Announce that the four sentences are part of a story. Tell the 

class that after the groups have written down the sentences, they have to reorder the four sentences to form a logical story–and 

then write one more sentence to complete the story. 3. Put up a Student Roles Table (see Table 1) and allow a few minutes for 

team discussion. 4. Have each team fill out a Student Roles Table or simply decide on each group member’s role. 5. Tell 

students to close their eyes. Put the sentences on the wall, and then ask students to open their eyes. (Note that with large 

classes, you might have to place several copies of each sentence around the room.) 6. Tell the class that the winning team is 

the group that finishes first, with no mistakes. Then start the game.  

ROLES: Student 1 • Complete a task to earn an advantage or find a hidden advantage. • Keep track of the time. • Check 

to make sure the writing meets the conditions. Student 2 • Write the first two sentences. (Students try to write their own 

sentences. However, if they are stuck with vocabulary or grammar, they can ask their teammates for assistance. Also, if any 

other team uses an advantage and sends a member to help, students will write with the support from other groups as well.) 

Student 3 • Write the next two sentences. Student 4 • Write the last two sentences. Strategies • Work together to form a story 

plot first. • Decide who writes sentences with required conditions. • Decide whether you want to write the whole story first 

and then edit, or whether you want to edit carefully as you go. • Save the advantages you have to help other groups. • Gather 

to check grammar and spelling together. Table 2. Student Roles Table for We are Against the Clock! 7. As students play, 

circulate and check students’ sentences. If there are mistakes, tell students to recheck and revise their work. The team 

members who walked around and read the sentences must go back and reread the sentence(s), report back, and help 

teammates who are writing the sentences. 8. Prepare short, funny Kazakh video clips and have the winning team pick one to 

watch. In this way, the class will share enjoyable moments together after the game. You could also let the winning team 

choose a song for the class to sing or listen to. Another idea is to tell all the teams to politely express congratulations. They can 

use phrases such as “Congratulations,” “Good job,” and “Well done.” Students receiving these words and phrases of praise 

can smile back and say, “Thank you.” Note: During the game, make sure that Students 1 and 2 will not write the sentences; 

they are allowed only to report back to Students 3 and 4. If time permits at the end of the game, read aloud the extra sentences 

produced by various groups to finish the story and applaud their creativity. 1. except that students must swap roles. Students 1 

and 2 write the sentences, while Students 3 and 4 read and remember them. Sample Sentences for Round 2: A. She even 

asked for my telephone number and address. B. I asked myself, “What should I do?” C. Yesterday, a beautiful girl said 

“hello” to me. D. But I had never seen her before in my life.  

2. If you want, you can introduce extra conditions to make the game more challenging. Conditions should be appropriate 

for your students’ level and needs; an example of a condition I have used is, “There must be at least two phrasal verbs in the 
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story.” I added this condition to draw my students’ pay attention to phrasal verbs, which we had covered in previous lessons. 

The game might be used to practice a range of grammar points, with conditions such as, “There must be at least three different 

modal verbs.” However, teachers can create other conditions fitting the objectives of the lesson or challenging the students in 

some way, such as, “There must be no letter h in the first sentence” or “The last word of your story must be happy.”  

3. Tell students that the class beats the clock when (1) all the teams have finished their writing before the allotted time, 

and (2) there are no more than three spelling and grammar errors in each story.  

4. As an optional step, announce that besides the writing task, you have hidden four types of “advantages” in the 

classroom. (Note that you must prepare and hide the advantages before class begins.) 

Discussion.A common problem in organizing game-based activities is some students’ belief that games are a waste of 

time lacking any valuable language practice. Giving a concise explanation of the game’s benefits bolsters students’ 

motivation. I usually start by saying, “This game will help you to ______” to help my students understand the purpose of the 

game. When the game ends, you can review the language points that students have practiced. This approach reinforces the 

idea that these games are not only for playing but also for learning. Another issue is that high-proficiency students may not 

want to be grouped with those at a lower level. Meanwhile, less-advanced students may feel that their contributions are not 

appreciated. These attitudes are likely to have damaging effects on group dynamics in the long run; Oakley et al. (2004, 9) 

contend that “being part of an ineffective or dysfunctional team may well be inferior to independent study in promoting 

learning and can lead to extreme frustration and resentment.” One effective solution is to provide a Student Roles Table and 

have students decide who best fits each role; then, in the second and third rounds of the game, have students exchange roles. 

Students thus have to restructure their teams and collaborate while tapping one another’s strengths. More importantly, all 

learners are given a chance to become key players on the team, consequently building their self-esteem. Another 

recommendation is to allocate reflection time for students to evaluate their teamwork and suggest ways to enhance their 

overall team performance next time. This can strengthen bonds within a team. Friehs (2016) writes that some teachers oppose 

the use of games in the classroom because the competitive nature of games might contribute to an unfavorable learning 

environment. Clearly, the problem of having “winners” and “losers” is a concern, and language teachers should be prepared to 

handle the issues of disappointment from teams that “lose” and/or excessive pride from the team that “wins.” During game 

play, a thorough observation of students’ attitudes and the class atmosphere is necessary so that any issues are immediately 

remedied. If possible, collect students’ opinions for modification of subsequent games. Overall, the teacher and the learners 

should fully understand that the objective of any team-bonding game in the classroom is to open up collaboration 

opportunities for students to bond with their peers while improving their Kazakh skills, not to promote competitive attitudes. 

Conclusion.Games not only offer authentic language practice but also, more importantly, have the potential to shape 

students into critical thinkers who are willing to take risks, show compassion for their teammates, and see the value of 

teamwork and tolerance. As in Game 1, a sense of equality is emphasized when all members perform different roles 

regardless of their language abilities. In Game 2, students become more strategic and compassionate game players when they 

collaborate within their own teams and exchange mutual support to move other groups forward. In Game 3, students 

recognize the power of teamwork when groups stand a chance of defeating “stronger” players, even their teachers. The 

suggested three-stage strategy is conducive to successful language games: 1. before the game, take into account the shared 

responsibility among team members, provide a Student Roles Table, and give time to strategize. 2. During the game, allow 

time for brief intervals and encourage students to swap their roles. 3. After the game, allot a few minutes for students’ 

evaluation of their team performance and reflection on the game. Following these crucial steps, language teachers should feel 

confident to incorporate games in their lesson plans and be ready to relish the enjoyable learning environment that language 

games can create. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация 

Ра бота  по обога ще нию слова ря уча щихся ле ксикой име е т большое  зна че ние  для формирова ния на выков 
письма , для пре дупре жде ния орфогра фиче ских ошибок в письме нной ре чи де те й, потому что она  ра звива е т у 
школьников ра зносторонне е  внима ние  к слову, отве тстве нное  отноше ние  к не му. Ре ше нию основной за да чи 
слова рной ра боты – обога ще нию а ктивного ле ксиче ского за па са  уча щихся – способствуе т систе ма тиче ское  

за кре пле ние  вновь усвое нных слов. Основным условие м за кре пле ния новых слов являе тся их повторяе мость, 
систе ма тиче ское  употре бле ние  в связной ре чи. Новые  слова  на  ка ждом уроке  русского языка  сле дуе т да ва ть в 
строго огра ниче нном количе стве , что позволяе т вне сти пла новость и систе ма тичность в пода че  ма те риа ла , 
воспита ть у уче ника  отве тстве нное  отноше ние  к слова рной ра боте . Нормирова ние  повыша е т отве тстве нность и 
са мого учите ля за  поста новку слова рной ра боты. 

Ключе вые  слова : слова рь, на вык, урок, ре чь, внима ние  
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BASIC PRINCIPLES OF DICTIONARY WORK 

 
Abstract 

The work on enriching the vocabulary of students with vocabulary is of great importance for the formation of writing 

skills, for the prevention of spelling errors in the written speech of children, because it develops in schoolchildren a versatile 
attention to the word, a responsible attitude towards it. The solution of the main task of vocabulary work - the enrichment of 
the active vocabulary of students - is facilitated by the systematic consolidation of newly learned words. The main condition 
for the consolidation of new words is their repetition, systematic use in coherent speech. New words in each lesson of the 
Russian language should be given in a strictly limited number, which makes it possible to introduce a planned and systematic 
presentation of the material, to instill in the student a responsible attitude to vocabulary work. Rationing increases the 

responsibility of the teacher himself for the formulation of vocabulary work. 
Keywords: vocabulary, skills, lessons, words, attention 
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1С. А ма нжолов а тында ғы Шығыс Қа за қста н униве рсите ті, 

Өскемен, Қа за қста н 
2А ба й а тында ғы Қа за қ ұлттық пе да гогика лық униве рсите ті, 

А лма ты, Қа за қста н 
 

СӨЗДІК ЖҰМЫСТЫҢ НЕ ГІЗГІ ПРИНЦИПТЕ РІ 

 

Аңдатпа 
Оқушыла рдың сөздік қорын сөздік қорыме н ба йыту бойынша  жұмыс жа зу да ғдыла рын қа лыпта стыру, 

ба ла ла рдың жа зба ша  сөйле уінде гі орфогра фиялық қа те лікте рдің а лдын а лу үшін үлке н ма ңызға  ие , өйтке ні ол 
ме кте п оқушыла рында  сөзге  жа н-жа қты көңіл бөлуді, оға н де ге н жа уа пке ршілікті қа лыпта стыра ды. Сөздік 
жұмысының не гізгі мінде тін - оқушыла рдың бе лсе нді сөздік қорын ба йытуды ше шуге  жа ңа да н үйре нге н сөзде рді 
жүйе лі түрде  бе кіту көме кте се ді. Жа ңа  сөзде рді біріктірудің не гізгі ша рты - ола рды қа йта ла у, жүйе лі сөйле уде  

жүйе лі қолда ну. Орыс тілінің әр са ба ғында ғы жа ңа  сөзде р қа та ң ше кте улі түрде  бе рілуі ке ре к, бұл ма те риа лды 
жоспа рлы және  жүйе лі түрде  та ныстыруға , оқушының сөздік жұмысына  жа уа пке ршілікпе н қа ра уға  тәрбие ле уге  
мүмкіндік бе ре ді. Норма ция сөздік жұмысын тұжырымда у үшін мұға лімнің өзінің жа уа пке ршілігін а рттыра ды. 

Түйін сөздер: сөздік, да ғды, са ба қ, сөз, зе йін 
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Введение. Ме тодика  слова рной ра боты пре дусма трива е т че тыре  основных линии: 

Во-пе рвых, обога ще ние  слова ря, т.е . усвое ние  новых, ра не е  не изве стных уча щимся слов, а  та кже  новых 

зна че ний те х слов, которые  уже  име лись в их слова рном за па се . 

Во-вторых, уточне ние  слова ря – са ма я широка я сфе ра  слова рной ра боты, включа юща я в се бя: 

а ) на полне ние  слова рём те х слов, которые  усвое ны уча щимися не  вполне  точно: уточне ние  их зна че ний 

путём включе ния в конте кст, сопоста вле ния близких по зна че нию слов и противопоста вле ния а нтонимов, 

сра вне ния зна че ний и употре бле ния па ронимов и т.п.; 

б) усвое ние  ле ксиче ской соче та е мости слов, в том числе  во фра зе ологиче ских е диница х; 

в) усвое ние  иноска за те льных зна че ний слова , многозна чности слова , в том числе  зна че ний, обусловле нных 

конте кстом; 

г) усвое ние  ле ксиче ской синонимики и те х отте нков смысловых зна че ний слов, те х эмоциона льных и функ-

циона льно-стилистиче ских окра сок слова , которые  свойстве нны отде льным синонима м в отде льной группе  (1). 

Методика. По-иному уточне ние  слова ря може т быть опре де ле но ка к слова рно-стилистиче ска я ра бота , ка к 

ра звитие  гибкости слова ря, е го точности и выра зите льности. 

В-тре тьих, это а ктивиза ция слова ря, т.е . пе ре не се ние  ка к можно больше го количе ства  слов из слова ря 

па ссивного в слова рь а ктивный (па ссивный слова рь че лове ка  соде ржит слова , которые  он понима е т, но не  

употре бляе т в собстве нной ре че вой де яте льности). Слова  включа ются в пре дложе ния и словосоче та ния: вводятся в 

пе ре ска з прочита нного, в бе се ду, в ра сска з, изложе ние  и сочине ние  (2). 

В-че твёртых, это устра не ние  не лите ра турных слов, пе ре вод их из а ктивного слова ря в па ссивный. Име ются в 

виду слова  диа ле ктные , просторе чные , жа ргонные , которые  де ти усвоили под влияние м ре че вой сре ды. 

Формирова ние  понятия о лите ра турной норме  приводит к тому, что уча щие ся ра згра ничива ют те  условия, в 

которых може т быть использова но, на приме р, диа ле ктное  слово, и те , где  тре буе тся соблюде ние  тре бова ний 

лите ра турного языка . По ме ре  укре пле ния на выка  лите ра турной ре чи, диа ле ктные , просторе чные  и жа ргонные  

слова  полностью исключа ются из а ктивного слова ря уча щихся (3). 

Е сте стве нно, что все  на зва нные  на пра вле ния ра боты постоянно вза имоде йствуют. 

В слова рно-ле ксиче ской ра боте  в школе  пре дла га ются особые  приёмы: 

те ма тиче ское  объе дине ние  слов в особые  ле ксиче ские  группы; 

составление с да нными слова ми словосочетаний, пре дложе ний, включе ние  их в са мостояте льные  ра боты, 

соста вле ние  с ними гнёзд однокоре нных слов; 

ве де ние  индивидуа льных словариков; 

обра ще ние  к этимологии слов; 

использова ние  слова рных дикта нтов; 

обогащение слова рного за па са . 

ра бота  с орфогра фиче скими и толковыми слова рями. 

Выбор того или иного способа  объясне ния за висит от са мого слова , на личия дида ктиче ских сре дств, уровня 

подготовки уча щихся. 

В ме тодике  а пробирова ны и широко используются сле дующие  приёмы ра зъясне ния зна че ний слов: 

1. Уча щие ся под руководством учите ля осуще ствляют словообра зова те льный а на лиз слова  и на  этой основе  

выясняют е го зна че ние  (или отте нок зна че ния). Для уче ников просте йшим подходом к словообра зова те льному 

а на лизу служит вопрос: «От ка кого слова  обра зова но новое  слово?» или: «Поче му та к на зва ли?» Та ким способом 

могут быть объясне ны слова ша пка -уша нка  (за крыва е т уши), подосиновик (ра стёт под осиной), леденец (та е т во 

рту, ка к лёд), рыжик (рыже го цве та ), односельчане (люди из одного се ла ) и т.п. 

Та кой способ объясне ния слов позволяе т осуще ствлять связь слова рной ра боты с пра вописа ние м, та к ка к 

выявляе т корни слов и способствуе т прове рке  бе зуда рных гла сных, звонких, глухих и не произносимых согла сных. 

2. Сопоста вле ние  слова  с другими созвучными слова ми с це лью выясне ния ра зличий, для ра згра ниче ния 

зна че ний па ронимов, на приме р, землянка и земляника (оба  слова  обра зова лись от слова  земля); се ре бряный и 

се ре бристый (сде ла нный из се ре бра  и похожий цве том на  се ре бро) и т.п. 

3. Опора  на  конте кст в любом случа е  способствуе т понима нию слова . Но быва ют случа и, когда  роль 

конте кста  особе нно ве лика  и основным сре дством ра скрытия зна че ния слова  ста новится прочте ние  отрывка  с этим 

словом (4). 

4. Са мостояте льное  включе ние  нового слова  в иной конте кст, соста вле нный са мими де тьми. Это приём 

а ктивиза ции, пре кра сный приём глубокого ра скрытия зна че ния слова  (5). 

5. Выясне ние  зна че ния нового слова  по спра вочным ма те риа ла м, т.е . по слова рям и сноска м в книге  для 

чте ния. Хотя спе циа льного слова ря для на ча льной школы не  созда но, е сть всё же  спра вочна я лите ра тура  

энциклопе диче ского типа , на приме р, книга  «Кто та кой? Что та кое ?». В отде льных случа ях можно пользова ться 

толковыми слова рями (6). 

6. Объясне ние  зна че ния слова  путём пока за  ка ртинки, ма ке та , чуче ла  или иного на глядного ма те риа ла , ка к 

сре дство ра звития позна ва те льной а ктивности уча щихся, от сте пе ни са мостояте льности привле чённых к 

объясне нию школьников: е сли ка ртинку, объясняющую зна че ние  слова  ландыш, школьники подобра ли са ми, либо 

использова ли ге рба рий, или, на коне ц, на рисова ли, то их позна ва те льна я а ктивность в объясне нии слова  

доста точно высока . 
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7. За ме на  объясняе мого слова  е го синонимом (обычно - домина нтой синонимиче ского ряда ) – один из 

на иболе е  ча сто приме няе мых приёмов: холят – уха жива ют, окружа ют за ботой; витязь – воин; на ре кся – назвался. 

Приём не  вызва л бы возра же ний – те м боле е  что е го приме не ние  тре буе т зна чите льной а ктивности школьников, – 

е сли бы при этом не  возника ла  одна  довольно ча ста я ошибка .  

8. Не которые  слова  могут быть объясне ны путём подбора  а нтонимиче ской па ры. Та к, слово тусклый 

ста новится понятным де тям, е сли е му противопоста вить уже  изве стное  ра не е  слово яркий; слова  старт и финиш 

ле гче  понять и за помнить, е сли они употре бле ны в одном те ксте  ка к обозна че ние  на ча ла  и конца  пути 

соре внующихся спортсме нов. Приме ром использова ния смысловой противоположности слов може т служить 

стихотворе ние  В.В. Ма яковского «Что та кое  хорошо и что та кое  плохо?»: чтобы лучше  понять слово неряха, 

используются слова  чистый, опрятный, аккуратный. Сопоста вляются зна че ния слов трус и храбрый. 

9. Ра звёрнутое  описа ние , иногда  состояще е  из группы слов, иногда  - из не скольких пре дложе ний. Этот способ 

ра зъясне ния зна че ний слов це не н те м, что он позволяе т сохра нять не принуждённость бе се ды. 

Усвое ние  огромного за па са  слов не  може т проходить стихийно. Одной из ва жне йших за да ч ра звития ре чи в 

школе  являе тся упорядоче ние  слова рной ра боты, выде ле ние  е ё основных на пра вле ний и их обоснова ние , 

упра вле ние  проце сса ми обога ще ния слова ря школьников (7). 

Результаты. В ме тодике  обуче ния в школа х с не русским языком обуче ния используются сле дующие  приёмы 

объясне ния новых слов, их зна че ний: 

Объясне ние  зна че ния слов с приме не ние м ра зличных видов наглядности (пока з пре дме та , де йствия, 

ка че ства , пока з ка ртинки, диа фильма  и т.д.). 

Перевод нового слова  на  родной язык. 

Ра скрытие  зна че ния слов путём толкования на  русском языке . 

Подбор синонимов или а нтонимов из изуче нных слов. 

Подбор слов-де йствий и ка че ств к слова м-пре дме та м. 

Для объясне ния новых слов с са мых пе рвых дне й обуче ния русскому языку используются в ка че стве  

на глядного пособия кла ссные  пре дме ты, уче бные  прина дле жности и т.д., учите ль учит де те й ука зыва ть и на зыва ть 

сна ча ла  пре дме ты по-русски, за те м на зыва ть их де йствия и ка че ства : стол, окно, стол стоит, окно большое  и т.д. 

При не обходимости учите ль приносит в кла сс другие  пре дме ты, пока зыва е т и на зыва е т их. Уча щие ся повторяют, 

употре бляя новые  слова  в зна комых гра мма тиче ских форма х и фра за х. На приме р, учите ль пока зыва е т мяч и 

говорит: Вот мяч. Это мяч. Где  мяч? Вот мяч. Это что? Ка кой мяч? Кра сный мяч и т.д. 

Зна че ния слов, обозна ча ющих окружа ющие  пре дме ты, уча щие ся усва ива ют оче нь ле гко, потому что пе ре д 

ними - готовое  на глядное  пособие . 

С пока зом пре дме тов окружа юще го мира  связа н и урок-экскурсия. В пе рвом кла ссе  та кие  уроки проводятся в 

школьном дворе , в са ду, в поле . Учите ль за ра не е  отбира е т слова  для усвое ния, на ме ча е т приёмы их семантизации. 

Уроки-экскурсии можно проводить по те ма м «На ша  школа », «На ше  се ло», «Школьный са д», «Осень», 

«Зима » и т.д. 

Са мым эффе ктивным и на глядным пособие м на  урока х русского языка  сле дуе т счита ть ка ртинку. К.Д. 

Ушинский писа л: «Кто не  за ме ча л на д собой, что в па мяти на ше й сохра няются с особой прочностью те  обра зы, 

которые  мы воспринима е м са ми посре дством созе рца ния, и что к та кой вре за вше йся в на с ка ртине  мы ле гко и 

прочно привязыва е м да же  отвле чённые  иде и, которые  бе з того изгла дились бы быстро. Де тска я природа  ясно 

тре буе т на глядности. Учите  ре бёнка  ка ким-нибудь пяти не изве стным е му слова м, и он буде т долго и на пра сно на д 

ними мучиться, но свяжите  с ка ртинка ми два дца ть та ких слов - и ре бёнок усвоит их на  ле ту» (8). 

Для ра скрытия и за кре пле ния зна че ний слов в школа х могут быть использова ны сюже тные  и пре дме тные  

ка ртины. В пе рвом кла ссе , когда  слова рный за па с уча щихся е щё бе де н, ча ще  используются ка ртинки с 

изобра же ние м отде льных пре дме тов. У учите ля име ются компле кты пре дме тных ка ртинок по ка ждой 

ле ксиче ской те ме , на приме р, по те ме  «Дома шние  животные »: корова , те лёнок, лоша дь, осёл, соба ка , кошка , овца , 

коза , свинья. А на логичные  же  ка ртинки, но ме ньше го форма та , должны быть и у уча щихся. 

Ме тодика  использова ния пре дме тных ка ртин для семантизации новых слов оче нь проста . Учите ль 

пока зыва е т де тям ка ртинку и на зыва е т слово, на приме р, корова. Ка ртинки можно использова ть и для объясне ния 

де йствия или призна ка  пре дме та . 

Пре дме тные  ка ртинки учите ль используе т та кже  для ра звития связной русской ре чи. Та ка я ра бота  

пра ктикуе тся уже  на чина я с тре тье го кла сса , это ка к бы подготовите льна я ра бота  для пе ре хода  к сюже тным 

ка ртина м. На приме р, при ра боте  на д ка ртинкой, изобра жа юще й корову и те лёнка , учите ль спра шива е т: Это кто? 

А  кто это? (пока зыва е т те лёнка ). Что де ла е т корова ? Корова  больша я или ма ле нька я? А  те лёнок? Уча щие ся 

ра ссма трива ют ка ртинку и отве ча ют: Это корова , а  это те лёнок. Корова  е ст се но. Она  больша я, а  те лёнок 

ма ле нький. Он стоит. Во втором и тре тье м кла сса х по ме ре  ра сшире ния ле ксиче ского за па са  де те й усложняются 

вопросы учите ля и отве ты уча щихся. Они уча тся сопоста влять не большие  ра сска зы, писа ть сочине ния. 

Это и другие  приёмы способствуют прочному усвое нию слова ря-минимума , не обходимого для гра мотного 

че лове ка . 

На чина я с пе рвого кла сса  на  ка ждом уроке  в ре зульта те  ра зличных ре че вых ситуа ций (диа лог, бе се да , 

экскурсия, ра сска з, ра бота  с использова ние м на глядности) уча щие ся усва ива ют новые  слова , за кре пляют ра не е  

усвое нные . 
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Для за кре пле ния и а ктивиза ции усвое нных слов, их новых зна че ний, соче та е мости с другими слова ми оче нь 

эффе ктивными вида ми ра боты являются беседы по ка ртинке , описания пре дме тов. Учите ль за ра не е  на ме ча е т, 

ка кие  новые  слова  долже н усвоить уче ник на  да нном уроке , ка кие  из ра не е  усвоенных долже н за кре пить. 

Ме тодиче ские  приёмы прове де ния слова рной ра боты, ха ра кте р вопросов за висят от подготовки уча щихся по 

русскому языку. Е сли та ка я ра бота  проводится в пе рвом кла ссе , учите ль обычно за да ёт подска зыва ющие  вопросы, 

помога е т уча щимся выбра ть нужные  слова , на приме р: Это кто? Ма льчик чита е т? А  де вочка  что де ла е т? Комна та  

све тла я? Ма ма  стира е т? Во втором и тре тье м кла сса х ха ра кте р вопросов усложняе тся. На  один вопрос уче ник 

отве ча е т двумя-тре мя пре дложе ниями (9).  

Орга низуя ра боту на д новыми слова ми, на до стре миться к тому, чтобы уче ники за помнили ка к можно больше  

словосоче та ний с изуча е мым словом, на учились их употре блять в не обходимых и близких им ситуа циях. Поэтому 

слова рную ра боту в не русских школа х сле дуе т проводить одновре ме нно с ра ботой на д словосоче та ние м и 

пре дложе ние м, та к ка к слова  только тогда  войдут в а ктивный ре че вой за па с, когда  уча щие ся овла де ют 

гра мма тиче ским строе м русского языка . На чина я с пе рвого года  изуче ния русского языка де ти одновре ме нно с 

усвое ние м слов приобре та ют на выки соче та ния их с другими слова ми в пре дложе нии. 

Изве стно, что многие  слова , пре дусмотре нные  слова рным минимумом для а ктивного усвое ния, не  

повторяются в уче бника х русского языка  для на циона льной школы, поэтому они оста ются пра ктиче ски 

не усвое нными. Учите лю не обходимо ве сти строгий учёт новых слов, их повторяе мости в упра жне ниях, в устной 

ре чи уча щихся. Те  слова , которые  не  повторяются в уче бника х, в те кста х для чте ния, не обходимо включа ть в 

устные  или письме нные  упра жне ния, соста влять с ними пре дложе ния, словосоче та ния, подбира ть к ним 

а нтонимы, синонимы (10). 

Обсуждение. Соста вле ние  словосоче та ний являе тся оче нь эффе ктивным видом за кре пле ния новых слов, их 

зна че ний, выра ботки на выков соче та е мости слов. На приме р: 

1. Подбор к суще ствите льным, обозна ча ющим пре дме ты (ве щи, люде й, животных и т.д.); на зва ний де йствий: 

ма льчик (идёт, бе жит, стоит, чита е т, пише т и т.д.); де ре во (ра стёт, ка ча е тся, зе ле не е т); сне г (идёт, па да е т, та е т) и 

т.д. 

2. Подбор к гла гола м, обозна ча ющим де йствия, на зва ний пре дме тов: идёт (че лове к, ма шина , волк, сне г); та е т 

(лёд, сне г, са ха р); ле тит (птица , ра ке та , са молёт, спутник, космона вт) и т.д. 

3. Подбор к двум или боле е  на зва ниям пре дме тов слов, обозна ча ющих де йствия или состояния пре дме тов: 

лоша дь идёт, ска че т, стоит, а  зме я ползёт, ле жит; ложка  ле жит, а  ста ка н стоит; пе ром пишут, а  лопа той копа ют; 

иглой шьют, а  утюгом гла дят; топором рубят, а  пилой пилят и т.д. 

4. Подбор к слова м, обозна ча ющим пре дме ты, прила га те льных со зна че ние м призна ка : яблоко кра сное , 

спе лое , вкусное , большое ; тра ва  зе лёна я, высока я, густа я; вода  тёпла я, холодна я, горяча я и т.д. 

При выполне нии та ких упра жне ний сле дуе т учитыва ть особе нности родного языка , ра зличие  в объёме  зна че-

 ний и соче та е мости слов в русском и казахском языка х, пре дупре жда ть ле ксиче скую инте рфе ре нцию. На приме р, 

во многих языка х та кие  понятия, как стоит и ле жит, жаркий и горячий не  диффе ре нцируются. Оба  понятия 

пе ре да ются одним словом, поэтому уча щие ся могут ска за ть «ста ка н ле жит», «книга  стоит», «жа ркий суп» и т.п. 

А ктивиза ции слова ря и за кре пле нию изуче нной ле ксики помога е т соста вле ние  пре дложе ний и не больших 

ра сска зов по опорным слова м. Учите ль созда ёт не обходимые  условия, чтобы уче ник употре бил изуче нное  слово, 

соста вил с ним пре дложе ние . Пре дложе ние  можно соста вить по вопросу учите ля: Что де ла е т тра кторист? 

(Тра кторист па ше т поле ). Когда  убира ют хле б? Что де ла ют топором? Вопросы могут быть ра зличные  в 

за висимости от того, ка кое  слово и в ка кой форме  нужно употре бить в пре дложе нии. 

Одной из ра зновидносте й ра боты на д пре дложе ние м являе тся ра спростра не ние  е го слова ми, не обходимыми 

для за кре пле ния пре дложе ния: Жите ли се л убира ют хле б. Когда  убира ют хле б? (Ле том, осе нью). Че м убира ют 

хле б? (Хле б убира ют комба йном). Сне г та е т. Когда  та е т сне г? (Сне г та е т ве сной). Когда  идёт сне г? (Сне г идёт 

зимой). 

Учёт усвое нных слов уче ные -ме тодисы также отме ча ют ка к не обходимый приём обога ще ния а ктивного 

слова ря уча щихся. Систе ма тиче ски проводима я прове рка  позволяе т выяснить, ка к усвое ны те  или иные  слова , 

уме ют ли уча щие ся пользова ться ими, употре блять в ре чи, ка кие  име нно зна че ния усвое ны, ка кие  не т, ка кие  

ошибки допуска ются в произноше нии, в пра вописа нии, в гра мма тиче ских форма х, в ле ксиче ской соче та е мости. 

Та кой диффе ре нцирова нный учёт позволяе т включа ть сла бо усвое нные  слова  ра зличного рода  упра жне ния. 

На приме р, учите ль отме ча е т, что не которые  уча щие ся 5 кла сса  не  усвоили основные  зна че ния слова  мыть и не  

уме ют отлича ть е го от гла гола  стирать, допуска ют ошибки в произноше нии мягких и твёрдых согла сных пе ре д 

гла сными и на  конце  слова . 

При выполне нии упра жне ния для за кре пле ния и а ктивиза ции изуче нной ле ксики обра ща е тся особое  

внима ние  на  не доста точно усвое нные  стороны отде льных слов. 

Кроме  того, ве дётся индивидуа льный учёт усвое ния уча щимися изуче нной ле ксики. В те тра ди на  ка ждого 

уче ника  отводится не сколько стра ниц, куда  за носятся те  слова , которые  не  вошли в е го а ктивный слова рь. Зде сь 

тоже  сле дуе т ве сти диффе ре нцирова нный учёт не доста точно усвое нной ле ксики. Одни слова  могут быть вовсе  не  

усвое ны уча щимися, зна че ния других де ти зна ют, но не  уме ют употре блять в связной ре чи, допуска ют ошибки в 

произноше нии, в ле ксиче ской и гра мма тиче ской соче та е мости. С учётом этих и других пробе лов в зна ниях 

уча щихся учите ль проводит индивидуа льные  и дополните льные  за нятия, да ёт зна ния. 
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В проце ссе  прове де ния ра зличных пра ктиче ских ра бот учите ль може т прове рить, ка к усвое ны уча щимися 

изуче нные  слова . 

Зна ние  ле ксиче ского зна че ния слова  можно прове рить путём подбора  к да нным слова м синонимов и 

а нтонимов. Учите ль да ёт обра зе ц и объясняе т, ка к можно подбира ть синонимы и а нтонимы, на приме р: двига е тся, 

идёт, ша га е т; крупный, большой, огромный; высокий - низкий, чёрный - бе лый, холодно - те пло. 

Для выясне ния зна че ний те х или иных слов используе тся пе ре вод с русского языка  на  родной и с родного на  

русский. Учите ль говорит слова  на  родном языке , а  уча щие ся пе ре водят их на  русский, в не обходимых случа ях 

соста вляют пре дложе ния. 

За кре пле нию изуче нной ле ксики большую помощь ока зыва ют уче ниче ские  слова ри. Новые  слова , 

подле жа щие  а ктивному усвое нию, за писыва ются в слова рики. 

Оче нь эффе ктивной формой слова рной ра боты являются на сте нные  слова ри. Же ла те льно, чтобы ка ждый 

учите ль школы вёл на сте нные  слова ри, которые  можно счита ть слова рями для все го кла сса . 

На сте нный слова рь пре дста вляе т собой большой лист бума ги, на  котором за писыва ются новые  слова  по те ме  

бе з пе ре вода  или объясне ния. Слова рь опре де лённое  вре мя висит пе ре д уча щимися. В не обходимых случа ях они 

используются для повторе ния слов, соста вле ния с ними пре дложе ния, за помина ния пра вописа ния, усвое ния 

произноше ния. Е сли нужно, повторить изуче нную ле ксику, связа нную с опре де лённой те мой, учите ль выве шива е т 

слова рь и пре дла га е т уча щимся употре блять слова  в пре дложе нии. 

Учите ля пра ктикуют и другие  виды на сте нных слова ре й: слова  за писыва ются на  отде льных ка рточка х и по 

те ма м скла дыва ются в слова рный ка рма ше к, рядом со словом могут быть на рисова ны или прикле е ны ка ртинки. 

В а лфа витные  слова рики за писыва ются слова , трудные  для произноше ния и пра вописа ния, близкие  по 

звуча нию, но ра зные  по зна че нию, та к ка к уча щие ся ча сто сме шива ют ле ксиче ские  зна че ния слов (был – бил, угол 

– уголь, за мок – за мок, тот – тут). Та кие  слова  сле дуе т ре гулярно включа ть в устные  и письме нные  упра жне ния. 

За кре пле ние  новых слов проводится на  том же  уровне , на  котором они вводятся, и продолжа е тся на  

сле дующих урока х. Прочно усвое нным счита е тся только та кое  слово, которое  уча щие ся созна те льно употре бляют 

в ре чи. Основным условие м прочного за помина ния слов являе тся доста точно ча стое  их повторе ние . Ка к 

пока зыва е т опыт ра боты многих учите ле й, новое  слово сре дне й трудности може т быть прочно усвое но, е сли оно 

повторяе тся на  после дующих трёх-че тырёх урока х подряд не  ме не е  восьми-де сяти ра з в ра зличных упра жне ниях и 

че ре з не большой проме жуток вре ме ни вновь включа е тся в упра жне ния или те ксты для чте ния. В последующем 

доста точно повторять на  ше сти-восьми урока х подряд. Коне чно, за помина ние  слов во многом за висит от их 

зна че ния и фоне тиче ского облика , а  та кже  от ха ра кте ра  упра жне ний, в которых они встре ча ются. 

Упра жняясь в за кре пле нии новых слов, уча щие ся одновре ме нно повторяют и ра не е  усвое нные . Повторе ние  

усвое нного слова рного ма те риа ла  ре коме ндуе тся проводить на  особых урока х или в отве дённое  на  уроке  вре мя. 

При повторе нии учите ль, не  прибе га я к прямому опросу усвое нных слов, долже н, одна ко, приве сти в движе ние  

ве сь слова рный за па с уча щихся, приме няя са мые  ра знообра зные  приёмы, ука за нные  выше , а  та кже  придумыва я 

ситуа ции для ра зличного рода  диа логов, в которых не избе жно возника е т не обходимость употре бить изуче нные  

слова  по той или иной те ме . 

В сре дне м зве не  можно ре коме ндова ть сле дующие  за да ния для повторе ния слов: пе ре ве сти слова  на  родной 

язык или с родного языка  на  русский; выбра ть из прочита нного те кста  однокоре нные  слова , слова  с общим 

суффиксом, с обще й приста вкой; подобра ть слова  с противоположным (а нтонимы) и близким (синонимы) 

зна че ниями. 

Ра сшире нию слова рного за па са  уча щихся та кже  способствуе т за учива ние  устойчивых словосоче та ний, 

на приме р: Солнце  све тит, дождь идёт, сне г па да е т и т.п. Можно пре дложить уча щимся вспомнить за уче нные  

ра не е  стихотворе ния и на зва ть выра же ния, в которых говорится о солнце , на приме р: Ра но солнышко взошло. 

Све тит солнышко в окно. Солнце  пе чёт, липа  цве тёт и т.п. 

На зовём не сколько приёмов, которыми сле дуе т пользова ться при прове рке  усвое ния новых слов 

школьника ми на циона льной школы [10]. 

Колле ктивное  повторе ние  новых слов на  ту или иную те му, изуче нную в кла ссе . На приме р, учите ль 

пре дла га е т де тям вспомнить и на зва ть слова , которые  они зна ют по те ме  «Школа». Он на зыва е т ситуа ции, в 

которых де ти должны использова ть эти слова , на приме р, в диа логе : Встре тились два  ма льчика : один идёт в школу, 

а  другой - из школы. О чём они могут ра згова рива ть? Или: Две  де вочки идут вме сте  в школу. О чём они могут 

спра шива ть друг друга ? 

Соста вле ние  пре дложе ний с да нными слова ми. Учите ль пише т на  доске  группы слов, из которых нужно 

соста вить пре дложе ния. Учите ль пише т на  доске  три столбика  слов для соста вле ния пре дложе ний. В пе рвый 

столбик вносит подле жа ще е , во второй – ска зуе мые , в тре тий – дополне ния. В 5 кла ссе  можно пе ре д 

дополне ниями да ть столбик с опре де ле ниями, на приме р: 

Ма льчик пише т новое  пла тье  

Де вочка  шьёт трудную за да чу 

Уче ник ре ша е т большое  письмо 

Из да нных слов нужно соста вить пре дложе ния: 

Ма льчик пише т большое  письмо. Де вочка  шьёт новое  пла тье . Уче ник ре ша е т трудную за да чу. 
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3. Пе ре вод с русского языка  на  родной и с родного на  русский. Учите ль говорит русские  слова  и са мые  

не сложные  пре дложе ния с этими слова ми и пре дла га е т уча щимся пе ре ве сти их на  родной язык или, на оборот, 

говорит на  родном языке , а  де ти пе ре водят слова  на  русский. За те м эта  ра бота  не сколько усложняе тся, причём 

зде сь могут быть пре дложе ны письме нные  пе ре воды. 

4. Поста новка  вопросов и отве ты на  вопросы. На приме р: Кто строит дом? – Плотник (строите ль) строит дом. 

Кто па ше т поле ? – Тра кторист па ше т поле  и т.п. 

5. Придумыва ние  слов с противоположными зна че ниями. Учите ль произносит слово и пре дла га е т де тям 

на зва ть слово с противоположным зна че ние м, на приме р: большой – ма ле нький, высокий – низкий, широкий – 

узкий и т.п. 

6. Прове де ние  упра жне ний с синонима ми, ха ра кте ризующими один и тот же  пре дме т. Учите ль пре дла га е т 

уча щимся соста вить фра зы, присое диняя к одному и тому же  подле жа ще му ра зличные  ска зуе мые , близкие  по 

свое му зна че нию. Обра зе ц упра жне ния: 

Что де ла е т? 

Ве те р дуе т, за выва е т, вое т, шумит … 

Сне г па да е т, ле тит, идёт … 

Или: 

Что дуе т, за выва е т, шумит? Уче ник отве ча е т: "Ве те р". 

На ряду с фронта льным опросом все х уча щихся в це лях прове рки прочности усвое ния слов, изуче нных за  

не де лю, че тве рть и т.д., возможе н индивидуа льный контроль, который осуще ствляе тся обычно путём устного 

опроса  на  урока х. 

Слова  с конкре тными зна че ниями нужно да ва ть в большом количе стве , че м слова  с отвле чёнными 

зна че ниями, одна ко не  выше  ука за нной нормы. Нужно помнить ука за ния К. Ушинского: «Пусть де ти приобре тут 

поне многу, но не  те ряют ниче го их приобре тённого и пользуются им для приобре те ния нового» (10). 

Кроме  того, способность воспринима ть и за помина ть у де те й ра зного возра ста  име е т свои гра ницы. 

Уча щие ся должны е же дне вно за помина ть новые  слова  и фра зе ологиче ские  обороты, но не льзя чре зме рно 

пе ре гружа ть их этой ра ботой. Гра мотно поста вле нна я слова рна я ра бота  по русскому языку обе спе чива е т 

свое вре ме нное  усвое ние  и ре че вое  ра звитие  де те й, способствуе т глубокому усвое нию програ ммного ма те риа ла  

на  все х эта па х обуче ния, пре дусма трива е т углубле нную подготовку в ста рших кла сса х и да льше  - к е диным 

госуда рстве нным экза ме на м, сове рше нствова ние  у уча щихся языковых на выков и уме ний, служит сре дством 

нра встве нного воспита ния школьников. 

Заключение. Из усва ива е мой ле ксики на иболе е  ча стотные  слова  входят в а ктивный слова рь. Им пользуются 

де ти в свое й повсе дне вной ре че вой пра ктике . Для пра ктики пре пода ва ния русского языка  оче нь ва жно пра вильное  

опре де ле ние  количе ства  слов для а ктивного усвое ния. Психолога ми дока за но, что за выше ние  объёма  уче бного 

ма те риа ла  приводит к суще стве нным трудностям усвое ния. Поэтому не  сле дуе т уве личива ть количе ство слов для 

а ктивного слова ря. Сле дуе т добива ться за кре пле ния вновь усва ива е мых слов, их зна че ний. Уста новле но, что 

новое  слово, отобра нное  для а ктивного усвое ния, не обходимо вводить в ре че вую пра ктику в те че ние  7-8 уроков 

подряд с моме нта  е го пе рвона ча льного вве де ния в ре чь. 

Уча щие ся име ют та кже  и па ссивный слова рь. Он состоит из слов, которые  де ти понима ют при чте нии книг, 

журна лов, га зе т, при слуша нии ра дио - и те ле пе ре да ч, в ре чи других лиц. Слова ми па ссивного слова ря уча щие ся 

не  пользуются в свое й ре чи. Одна ко посте пе нно эти слова  пе ре ходят в а ктивный, поэтому учите ль долже н 

стре миться к пополне нию не  только а ктивного, но и па ссивного слова ря. 
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DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

Abstract 
The paper is devoted to the role of critical thinking in teaching and focuses on asking the right questions to get the right 

answers. Critical thinking is being able to think logically and reasonably. It also provides novice teachers and students with 
practical example of a lesson plan for a reflective teacher. It helps to see the essential elements for a lesson plan, but most 
importantly it provides an example of a plan heading which is crucial before planning as it helps teachers think critically 

before they start the lesson. A critical thinker is analytical, reflective, fair-minded, positive, curious, perseverant and creative. 
The researchers suggest a lesson plan for PD workshop on the importance of critical thinking with detailed procedure.  
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КӘСІБИ ДАМУ АРҚЫЛЫ СЫНИ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

 
Аңдатпа 

Мақала оқытудағы сыни ойлаудың рөліне арналған және дұрыс жауап алу үшін дұрыс сұрақтар қоюға 
бағытталған. Сыни тұрғыдан ойлау – бұл логикалық және ақылға қонымды ойлау қабілеті. Мақала сонымен қатар 
жаңадан келген мұғалімдер мен студенттерге рефлексивті мұғалім үшін сабақ жоспарының практикалық мысалын 

ұсынады. Бұл сабақ жоспарының негізгі элементтерін көруге көмектеседі. Және ең негізгісі, жоспарлау алдында 
маңызды болып табылатын жоспар тақырыбының мысалын келтіреді, өйткені ол мұғалімдерге сабақты бастамас 
бұрын сыни тұрғыда ойлауға көмектеседі. Сыни ойлайтын адам – ол талдаушы, рефлексивті, әділ, позитивті, 
ізденгіш, табанды және шығармашыл адам. Зерттеушілер процедураның егжей-тегжейлі сипаттамасымен сыни 
ойлаудың маңыздылығы туралы PD семинарына арналған сабақ жоспарын ұсынады. 

Түйін сөздер: сыни тұрғыдан ойлау, сабақ жоспары, біліктілікті арттыру, оқу мақсаттары, әдістері мен 

процедуралары, өзін-өзі бағалау 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена роли критического мышления в обучении и фокусируется на том, чтобы задавать 
правильные вопросы и получать правильные ответы. Критическое мышление - это способность мыслить логически и 
разумно. Он также предоставляет начинающим учителям и студентам практический пример плана урока для 
рефлексивного учителя. Это помогает увидеть основные элементы плана урока, но самое главное – это пример 
заголовка плана, который имеет решающее значение перед планированием, поскольку он помогает учителям 
критически мыслить перед началом урока. Критический мыслитель-аналитик, рефлексивный, справедливый, 

позитивный, любознательный, настойчивый и творческий человек. Исследователи предлагают план урока для 
семинара по ПД о важности критического мышления с детальной процедурой 

Ключевые слова: критическое мышление, план урока, профессиональное развитие, цели обучения, методы и 
процедуры, самооценка 
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Introduction. A “leveled model of foreign language education” in Kazakhstan developed by academician 

S.S.Kunanbayeva [1] meets the requirements of the twenty-first century education. The model harmoniously combines the 

content of the national system of learning a foreign language and international-standard mechanism for foreign language 

learning assessment system for each level. The Kazakhstani model based on competencies embraces all 21st century skills 

which are characterized as a broad set of knowledge, skills, work habits, and character traits which are critically important in 

today’s educational world.  

Though some particular skills described as “21st century skills” may be understood and accepted differently by different 

institutions, it is possible to list the knowledge, skills, work habits, and character traits which we now perceive as 21st century 

skills. The four learning skills: Critical thinking, Creativity, Collaboration and Communication so far know as the most 

popular 21st century skills are doubtless the ones foreign language education has to focus on. The four learning skills have 

accordingly their own explanations as Finding solutions to problems, Thinking outside the box, Working with others, Talking 

to others which vary in terms of their importance, but are an indispensable part of foreign language education.  

Methodology. Critical thinking, problem solving, reasoning, analysis, interpretation, synthesizing information plays an 

important role in forming a student who can think, that is to say in making the new generation engaged thinkers. Critical 

thinking, it is a part of thinking; exactly higher level of it which responsible for analyzing, interpreting and assessing. For 

example, back in the eighties the top ability of thinking in literature classes was to read not only “on the lines” but “between 

the lines”. To say not only what is stated directly by the author, but also to find what is implied but not said was a hard task for 

students five decades ago. At present we teach students to read “beyond the lines” which means forming your opinion, 

evaluating and hypothesizing. It seems that types of thinking are growing higher with new generations. Students are smarter 

now and we have to be able to match to their requirements. 

The everyday task for any student now is being able to use critical thinking while searching data in the Internet, 

otherwise students will trust every word they see without evaluating its true value. One does need critical thinking not only for 

educational purposes, but for solving everyday problems and think logically. As for defining critical thinking, like many 

people I assume “it is our nature to do so”. We have to avoid biased, distorted, partial, uninformed or down-right prejudiced 

thinking and remember about the “quality of our thought” and try to communicate with others effectively. According to 

Raymond S. Nickerson (1987), critical thinking “recognizes the fallibility of one's own opinions, the probability of bias in 

those opinions, and the danger of weighting evidence according to personal preferences”.  

Critical thinking is being able to think logically and reasonably. To elaborate, critical thinking is always thinking about 

your thinking process; a critical thinker is analytical, reflective, fair-minded, positive, curious, perseverant and creative. People 

with higher order thinking analyze, evaluate and create; they are not one-sided but open to ideas.  

Simple examples of critical thinking are creating self-assessment portfolios, writing analytical reports, writing an 

expository essay etc. And a non-example of critical thinking would be learning a poem by heart, retelling a story word for 

word, doing simple drill exercises etc. So, we can imagine critical thinking as a magnifying glass, as it associated with 

questioning, analyzing, curiosity, noticing details, finding solutions; also it can be compared with looking through a magnifier 

at our thinking processes [2]. 

One of the goals of foreign language education in forming an engaged thinker is to develop students' skills to think and 

learn independently. To develop students’ critical thinking skills we can start at a very initial stage: asking and answering 

questions. Asking correct questions will lead to correct answers. Students’ thinking should work in such a way as to ask 

questions to gain deeper knowledge about something, and they should be able to formulate such questions.  

Though critical thinking is crucial in academic study, as most of other skills its importance is not only in class, but 

outside-of-university life too.  

Having this in mind we should admit that teachers’ professional development in the area of critical thinking is essential 

now. A teacher who has mastered the technology for the development of critical thinking will be able to create conditions for 

the development of a personality capable of thinking critically, designing ways and means of achieving the assigned tasks, and 

analyzing their own activities; use a variety of CT methods. This technology allows teachers to solve a wide range of 

educational tasks: teaching, educational and developmental. 

Results. With recent developments in technology and expanded horizons it is easier for teachers to learn, share and set 

up connections. Alan Pulverness, NILE Senior Consultant, an Assistant Academic Director at NILE and Course Leader for 

the NILE TEFL Delta Modules at the professional development course “From Teacher to Trainer” organized by Ablai khan 

University in cooperation with NILE University emphasized the importance of reflective teaching as the quality of teaching at 

the university has the most impact on learner achievement. It is consequently necessary to understand and to share examples 

of practice in professional development. What is more, professional development is not only providing training; it is also vital 

to have in place effective support and mentoring in the University to ensure the teacher’s learning is put into practice in the 

classroom. With this in mind the course enabled educators to practice some of the most central and important critical thinking 

skills for applying these strategies in the classroom.  

Course participants master the techniques and methods of technology for the development of critical thinking in practice. 

The use of this technology by teachers in the educational process enable students to master the technologies for the 

development of critical thinking and will allow them to solve problems: 

- educational motivation: increasing interest in the learning process and active perception of educational material; 

- culture of conducting discussions; 

https://www.aeseducation.com/blog/2014/05/problem-solving-curriculum
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- information literacy: development of the ability for independent analytical and evaluative work with information of any 

complexity; 

- social competence: the formation of communication skills and responsibility for knowledge.  

Discussion. As it is widely known a lesson plan should contain at least four essential parts: teaching objectives, warming 

up activity, techniques and procedures that can be used to achieve the teaching objectives, and assessment to check whether 

the followed techniques and procedures have achieved the teaching objectives or not. We suggest a lesson plan for PD 

workshop on the importance of critical thinking considering it could be helpful for novice teachers to use the plan focused on 

critical thinking and asking right questions.  

HEADING OF THE PLAN: 

Target teacher group  
University Teachers, having 1 to 20 or more years of experience. The workshop is a planned event of the University PD 

program.  

Topic: CRITICAL THINKING IN EFL CLASSES 

Training session aims 

Main  

To enable participants differentiate between lower-level and higher-level questions by practicing in the context of 

different genre texts and work out applicable ways of using them in their teaching.  

Subsidiary aims 

- To revise general techniques of asking questions in the classroom 

- To give practice of collaborative skills while sharing ideas, reacting to others and supporting them 

- To reinforce critical thinking skills  

Evidence (How will I know the aims have been achieved? What will the teachers be able to do?) 

Being introduced to Socratic questions and having practiced them, the workshop participants will be able to 

- Fill in the characteristics charts of lower-level and higher-level analysis questions 

- Practice higher-order questions functioning in classroom  

- Create questions in familiar literary contexts 

- Practice a fishbowl discussion  

- Work out applicable ideas 

Materials:  

Article for discussion: Asking more effective questions by William f. Mc Cormas and Linda, Abraham, Rossier School 

of Education [3]. 

Classroom Assessment Tasks taken from https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/  

Audio-visual aids 

Video: Middle School Fish Bowl Discussion by Paul Bogush at http://www.youtube.com/watch?v=RwxnBv-dNBI [4]. 

 

Means of getting teachers to analyze activities:  

 Trainees fill out the Minute paper at the end of each hour. During the last few minutes of each hour, course 

participants will answer in the form of a short Learning Log\Teacher Journal: "What is the most important point you learned 

this hour?"  

Reviewing responses: I might ask volunteers read their Minute papers after the first hour and in the next hour I can ask 

them share Logs in groups and discuss shortly as a whole class.  

 Finally, course participants write exit cards The muddiest point help assess where students are having difficulties: I 

will ask participants to write down the “most unclear” or “most confusing” things from the workshop. I will review the 

answers to give feedback and use the information to review and/or reteach the next workshop. 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/  

The heading above is considered crucial as it helps the educator to focus on the objectives, results and assessment, in 

other words to use critical thinking before starting a lesson.  

 

PROCEDURE OF THE PLAN: 

 

 Stage Trainer  

procedures 

Teacher 

actions 

Materials 

Lead-in  

 

 

 

Introduce the theme 

and give 

instructions for circle 

discussion 

Course participants discuss self-survey brainstorming 

questions to analyze their questioning habits.  

How does your questioning behavior rate? 

Questionnaire: 

Do you distribute your questions both to students who 

volunteer to answer and to those who do not? 

Do you distribute your questions in a widespread fashion 

rather than limiting them to one group of students or one 

part of the room? 

Questions from the  

article  

Asking more  

effective  

questions  

by W. f.  

McCormas and 

 Linda Abraham 

 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
file:///C:/112/Downloads/Paul%20Bogush
http://www.youtube.com/watch?v=RwxnBv-dNBI
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
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Do you wait a reasonable time for students to think about 

their responses before calling on them or permitting 

them to speak?  

Debriefin

g  

 

Elicit answers from 

course participants 

Course participants share the ideas of the discussion that 

 -surprised them 

-they strongly agreed with 

- strongly disagreed with 

 

-Input of 

the  

Theory 

-Assigned 

Reading 

discussio

n  

Present the key points  

of the article on PPT 

and  

then elicit ideas  

from the participants 

 Which techniques suggested by the author are 

appropriate in your context? Why? Why not? 

The article  

Asking more  

effective  

questions  

 

End of 

hour 1 

Give instructions  Write a Minute Paper answering the question: 

"What is the most important point you learned this 

hour?"  

Idea:https://cft.vanderb

ilt.edu/guides-sub-

pages/cats/ 

-

Analyzin

g 

-Defining  

question 

characteri

stics 

 

 

 

 

• Elicit the 

characteristics of both 

types of questions. 

• Facilitate Course 

participants find 

differences between 

the two  

types of Qs  

- Watch a Cinderella trailer to recall the plot. 

- Answer one Factual and one Socratic question and say 

how difficult it was to answer and how long it took them 

to answer and why. 

- Try to give their characteristics after each type  

 

Cartoon trailer 

http://www.youtube.co

m/watch?v=4Qzj4jjC2

gw 

  

Comparin

g\ 

contrastin

g 

Creating  

questions 

Provide semi-guided 

practice 

 

Compare and contrast factual questions and Socratic 

questions characteristics in small groups 

- Create their own Socratic questions on Cinderella and 

have other course participants answer them 

The activity focuses on the importance of overcoming 

the difficulty of creating CT questions and course 

participants challenging themselves. 

 

Follow-

up 

 

Poster 

making 

and 

presentin

g 

 Walk around and jot 

down main ideas, 

confusions, etc to later 

comment or offer help 

after the activity  

 Facilitates team 

work while course 

participants will learn 

by doing 

Have a think-group-share discussion:  

-What is the best time to use SQ and when is it 

appropriate to use factual questions? 

-What are some challenges teachers and learners may 

encounter using Socratic questions? What are the 

solutions? 

After thinking individually course participants work in 

groups making presentations answering the questions 

and present them afterwards  

 

End of 

hour 2 

Give instructions  Write a Minute Paper answering the question: 

"What is the most important point you learned this 

hour?"  

Idea: 

https://cft.vanderbilt.ed

u/guides-sub-

pages/cats/ 

 

 

Facilitate a discussion  

 

Debrief the answers by 

asking for volunteers.  

 

- Watch the video: Middle School Fish Bowl Discussion 

by Paul Bogush sharing experience of a fishbowl activity  

While-watching participants take notes to answer the 

following questions:  

 What are the components of the fishbowl lesson? 

 What are some rules? 

 How is the discussion different from ordinary 

discussions? 

Open class discussion 

Middle School  

Fish Bowl 

 Discussion by 

Paul Bogush at 

http://www.youtube.c

om/watch?v=RwxnB

v-dNBI 

Follow-

up  

Activity 

- Assist providing 

forms, self assessment 

checklist etc. 

- Discuss the Essential Question (Loop input) for a 

fishbowl activity: How can you use a fishbowl activity 

in your context? What are the challenges and benefits?  

 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
http://www.youtube.com/watch?v=4Qzj4jjC2gw
http://www.youtube.com/watch?v=4Qzj4jjC2gw
http://www.youtube.com/watch?v=4Qzj4jjC2gw
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/cats/
http://www.youtube.com/channel/UCUQVm4y5s21kUArbZ6wUJmA
file:///C:/112/Downloads/Paul%20Bogush
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-Facilitate a discussion 

by 

acting as a Discussion 

director 

-Take part in a Socratic seminar in a fishbowl mode 

- Self assess the Fishbowl activity with questions 

provided 

• How did I contribute to this discussion–what did I add 

to it? 

• What questions do I now have as a result of this 

seminar? 

• Who helped move the dialogue forward? How? 

• Did anyone dominate the conversation? How did the 

group handle this? 

• What would I like to do differently as a participant the 

next time I am in a seminar? 

End of 

hour 3 

Question- 

Answer  

session 

Answer the course 

participants questions 

Ask After-Session questions  

 

 

Participan

t  

evaluatio

n of 

workshop 

 Write exit cards: The muddiest point 

Course participants write down their most confusing 

points from the day’s workshop. (to clear up the topic) 

 

End of 

the  

session 

 Participants fill in anonymous Workshop Evaluation 

Form  

 

 

 

Conclusion: To highlight on the of importance of lifelong learning and teacher reflectiveness, we suggest studying 

characteristics of Teacher Development below suggested by Alan Pulverness. We can well see that in the long run that 

Teacher Development is more beneficial type close to lifelong learning and is more efficient in usage of terms and new 

technologies which stand behind those terms. 

Teacher Development characteristics:  

• voluntary 

• holistic 

• long-term 

• on-going 

• continual 

• internal agenda 

• awareness-based 

• bottom-up 

• process-oriented 

• done with peers 

• to stay interested in your job 

To sum it up, teacher development has such advantageous features like its being voluntary, holistic, long-term, on-going, 

awareness-based, and process-oriented, also mainly staying interested in your job. Since literature on language and 

methodology, teachers’ journals, articles and exam preparation materials, Websites and discussion boards include educational 

terms it is of crucial importance to update the meanings and word structure of those, to update methods and techniques of 

teaching, and most importantly to use it in practice and disseminate [5, p.4]. In our opinion teacher development and life-long 

learning is one right way to becoming a competent specialist who is reflective and analytical. 
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Аннотация 
Вопрос по обогащению словарного запаса современного школьника сегодня очень актуален. В условиях 

научного прогресса в обиход входят все новые и новые слова, многие из которых трудны и непонятны. Поэтому 
первостепенной задачей учителя русского языка являе тся ра бота  на д обога ще ние м и уточне ние м слова рного 
за па са  школьников: че м большим количе ством слов вла де е т че лове к, те м точне е  ре а лизуе тся коммуника ция 
ме жду людьми ка к в устной, та к и в письме нной форме . В це лях повыше ния ре че вой культуры видное  ме сто 

должны за нима ть упра жне ния, на пра вле нные  на  ра сшире ние  а ктивного слова ря де те й, а  та кже  на  выра ботку у 
них уме ния выбира ть из свое го слова рного за па са  для выра же ния мысли те  слова , которые  на иболе е  
соотве тствуют соде ржа нию выска зыва ния и де ла ют е го пра вильным, точным и выра зите льным. 

Ключе вые  слова : школьник, прогре сс, за да ча , слово, слова рь 
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THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPEECH THROUGH VOCABULARY WORK IS ONE OF THE 

LEADING TASKS OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHER 

 
Abstract 

The question of enriching the vocabulary of a modern student is very relevant today. In the conditions of scientific 
progress, more and more new words come into use, many of which are difficult and incomprehensible. Therefore, the primary 
task of the Russian language teacher is to work on enriching and clarifying the vocabulary of schoolchildren: the more words 
a person owns, the more accurately communication between people is realized both in oral and written form. In order to 

improve speech culture, a prominent place should be occupied by exercises aimed at expanding the active vocabulary of 
children, as well as developing their ability to choose from their vocabulary to Express thoughts those words that most 
correspond to the content of the utterance and make it correct, accurate and expressive. 

Keywords: schoolboy, progress, task, word, dictionary 
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СӨЗДІК ЖҰМЫСЫ А РҚЫЛЫ ОҚУШЫЛА РДЫҢ СӨЙЛЕ У ТІЛІН ДА МЫТУ –  

ОРЫС ТІЛІ МҰҒА ЛІМІНІҢ ЖЕ ТЕ КШІ МІНДЕ ТТЕ РІНІҢ БІРІ 

 

Аңдатпа 
Қа зіргі за ма нғы оқушының сөздік қорын ба йыту мәсе ле сі қа зіргі ке зде  өте  өзе кті болып отыр. Ғылыми 

прогре сс жа ғда йында  жа ңа  сөзде р көбіре к қолда нысқа  е нуде , ола рдың көпшілігі қиын және  түсініксіз. Сондықта н 
орыс тілі мұға лімінің бірінші ке зе кте гі мінде ті - ме кте п оқушыла рының сөздік қорын ба йыту және  на қтыла у 
бойынша  жұмыс: а да м не ғұрлым көп сөз сөйле се , а да мда р а ра сында ғы ба йла ныс а уызша  да , жа зба ша  түрде  де  

дәліре к жүзе ге  а са ды. Сөйле у мәде ние тін а рттыру үшін ба ла ла рдың бе лсе нді сөздігін ке ңе йтуге , сонда й-а қ 
ола рдың сөздік қорына н ой білдіру үшін сөздің ма змұнына  сәйке с ке ле тін және  оны дұрыс, дәл және  мәне рлі 
е те тін сөзде рді та ңда у қа біле тін да мытуға  ба ғытта лға н жа ттығула р көрне кті орын а луы ке ре к. 

Түйін сөздер:ме кте п оқушысы, прогре сс, мінде т, сөз, сөздік 
 
Введение. Не обходимость в спе циа льной ра боте  по обога ще нию слова рного за па са  уча щихся опре де ляе тся 

сле дующими фа ктора ми: 
Исключите льно ва жной ролью слова  в языке . 
Потре бностью в постоянном пополне нии за па са  слов. Ве дь че м бога че  а ктивный слова рный за па с че лове ка , 

те м соде ржа те льне е , доходчиве е , кра сиве е  е го устна я и письме нна я ре чь. 
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Соде ржа ние  ра боты по обога ще нию слова рного за па са  уча щихся спе цифично. Оно пре дста вляе т собой 

опре де ле нный список слов (словник), зна че ние  которых должно быть ра зъясне но де тям и употреблению которых 

они должны быть обуче ны (1). 

Словники для слова рной ра боты созда ва лись исходя из ра зных це ле й. В одних случа ях ме тодисты за  основу 

бра ли гра мма тико-орфогра фиче ские  трудности слов, другие  – их смысловую це нность для обога ще ния слова рного 

за па са  уча щихся. Пе рвый подход к отбору слов соста вляе т гра мма тико-орфогра фиче ское  на пра вле ние  в 

слова рной ра боте , второй - се ма нтиче ское  на пра вле ние . Оба  на пра вле ния ре ша ют свои спе цифиче ские  за да чи. 

Гра мма тико-орфогра фиче ское  на пра вле ние  объе динило сле дующие  виды ра боты на д словом: слова рно-

морфологиче скую, слова рно-орфогра фиче скую, слова рно-морфе мную. 

Се ма нтиче ское  на пра вле ние  – слова рно-се ма нтиче скую и слова рно-стилистиче скую. После дние  два  вида  

ра боты на д словом соста вляют основу обога ще ния слова рного за па са  уча щихся, т.е . собстве нно слова рную ра боту 

в школе  (2). 

Методика. В на стояще е  вре мя в проце ссе  обога ще ния слова рного за па са  уча щихся учите ля опира ются на  

слова рь те кстов уче бников по русскому языку, на  изуча е мые  лите ра турные  произве де ния, на  слова рь те кстов для 

изложе ний и пре дположите льный слова рь те м сочине ний. 

Основу соде ржа ния обога ще ния слова рного за па са  уча щихся соста вляют те ма тиче ские  (иде огра фиче ские ) и 

ле ксико-се ма нтиче ские  группы слов. Это связа но с те м, что зна ния сохра няются в упорядоче нном виде  це лыми 

те ма тиче скими группа ми, относящимися к ра зличным сфе ра м жите йского опыта . 

Отбор смысловых те м для обога ще ния слова рного за па са  уча щихся не обходимо производить с ра сче том 

ре а лиза ции це ле й подготовки их к жизни. Роль дида ктиче ского ма те риа ла  при этом не  сле дуе т пре уве личива ть, 

одна ко, ка к пише т В.А . Зве гинце в, «язык може т ока зыва ть и де йствите льно ока зыва е т возде йствие  на  пове де ние  

че лове ка , используя име ющие ся в е го ра споряже нии ка на лы» в связи с те м, что «мышле ние  че лове ка  

пре имуще стве нно проте ка е т в языковых форма х». Че ре з спе циа льно отобра нную ле ксику языка  учите ль 

опре де ле нным обра зом возде йствуе т на  мышле ние  и эмоции де те й. Коммуника тивный а кт осуще ствляе тся 

«все гда  в обще стве нной сре де » и «тре буе т обяза те льного согла сова ния с широким кругом обще стве нных 

уста новле ний и «зна ний», и все гда  це ле орие нтирова н» (3).  

Основна я ча сть. При опре де ле нии те ма тиче ских групп (иде огра фиче ских те м) для орга низа ции ра боты по 

обога ще нию слова рного за па са  уча щихся на  урока х русского языка  в V кла ссе  че ре з обра ще ние  к слова рям 

не обходимо исходить из «социа льного за ка за », тре бующе го воспита ния подра ста юще го поколе ния, обла да юще го 

все сторонне  ра звитыми способностями. В соотве тствии с этим положе ние м пе рвым принципом отбора  

те ма тиче ских групп слов являе тся социа льно-коммуника тивный. 

Ме жпре дме тный ма те риа л – бога тый источник для пополне ния соде ржа ния ра боты по обога ще нию 

слова рного за па са  уча щихся на  урока х русского языка . Отсюда  выде ляе тся ме жпре дме тно-коммуника тивный 

принцип отбора  те ма тиче ских групп слов для ра боты по обога ще нию слова рного за па са  школьников. 

В соотве тствии с ука за нными принципа ми а ктуа льными ока зыва ются сле дующие  те ма тиче ские  

(иде огра фиче ские ) группы слов: обще стве нно-политиче ска я ле ксика , мора льно-этиче ска я, спортивна я, ле ксика  

гигие ны и здра воохра не ния, искусства  и культуры, вое нна я ле ксика , ле ксика  пра ва , труда . 

Ка жда я те ма тиче ска я группа  охва тыва е т огромное  число слов. Их минимиза ция для обога ще ния слова рного 

за па са  уча щихся опира е тся на  не сколько принципов: 

Ча стотный принцип (отбира е тся ле ксика , ча сто употре бляе ма я в те кста х ра зных стиле й). 

Коммуника тивный принцип (отбира е тся ле ксика , сопряже нна я с подготовкой к жизни уча щихся). 

Систе мный принцип (обязыва е т включа ть в словник ле ксико-се ма нтиче ской группы домина нты 

синонимиче ского и де рива ционного (словообра зова те льного) рядов слов, а  та кже  а нтонимов, поме ще нных в 

словник). 

Стилистиче ский принцип (обе спе чива е т включе ние  в словник слов, выра жа ющих отноше ние  к пре дме ту и 

отноше ние  к слову, т.е . эмоциона льно окра ше нных и стилистиче ски окра ше нных слов). 

Обога ще ние  слова рного за па са  уча щихся на  урока х русского языка  опира е тся на  сле дующие  предпосылки 

(условия), ре а лизова нные  в уче бном проце ссе : 

Лингвистиче ские  пре дпосылки – это минимум ба зовых для слова рной ра боты зна ний школьников о языке  и 

соотве тствующих им ба зовых уче бно-языковых уме ний. К базовым относятся те  зна ния о языке , которые  помога ют 

ра скрыть слово: 

а) ка к е диницу ле ксиче ской систе мы языка ; 

б) ка к эле ме нт гра мма тиче ской систе мы языка ; 

в) ка к эле ме нт стилистиче ской диффе ре нциа ции языка . 

Ба зовые  уче бно-языковые  уме ния обе спе чива ют формирова ние  у школьников уме ния пра вильно употре блять 

слова  в соотве тствии с их зна че ниями и сфе ра ми употре бле ния (4). 

В проце ссе  слова рной ра боты учите ль долже н спе циа льно обра ща ть внима ние  на  ба зовые  понятия, используя 

их ка к не обходимый фон обога ще ния слова рного за па са  школьников. 

Психологиче ские  пре дпосылки – это особое  психологиче ское  отноше ние  говорящих (пишущих) к слова м. 

Психолога ми выявле ны сле дующие  положе ния, име ющие  ва жное  зна че ние  для орга низа ции слова рной ра боты: 

слово усва ива е тся быстре е  и прочне е , е сли обуче ние  е го употре бле нию сле дуе т бе з пе ре рыва  за  е го 
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се ма нтиза цие й, е сли восприятие  мира  и слова  окра ше но эмоциона льно, е сли в проце ссе  ра боты на д словом 

уста на влива ются а ссоциа тивные  связи, е сли спе циа льно формируе тся внима ние  к не зна комым слова м. 

Огромную роль в ра боте  по обога ще нию слова рного за па са  уча щихся игра е т ра звитие  у них инте ре са  к 

овла де нию словом, к пополне нию свое го личного за па са  слов. Отсутствие  у де те й инте ре са  к не зна комым слова м, 

не внима ние  к ним являе тся одной из причин, пре пятствующе й обога ще нию их слова рного за па са . 

Для формирова ния у школьников уме ния виде ть не зна комые  слова  используе тся сле дующа я ме тодика : до 

выполне ния основного за да ния уча щие ся чита ют упра жне ние  и на зыва ют не понятные  слова  (обычно это 

профе ссиона льные , уста ре вшие , слова  с пе ре носным зна че ние м, стилистиче ски окра ше нные  слова ), их зна че ние  

ра зъясняе т учите ль; после  выполне ния за да ния и прове рки де тям пре дла га е тся объяснить не которые  слова , не  

на зва нные  в числе  не понятных, но в знании которых уча щимися учите ль сомне ва е тся. Зна че ние  слова  уточняе тся 

в слова ре . 

Суще стве нное  зна че ние  име е т формирова ние  у де те й восприятия слова  ка к особого объе кта  

де йствите льности – языкового сре дства  на име нова ния ре а лии. Для этого используют спе циа льную ме тодику, 

включа ющую сле дующие  упра жне ния: 

1) на зва ние  изобра жа е мых пре дме тов и чте ние  слов, на зыва ющих эти пре дме ты (де ла е тся вывод о том, что 

е сть пре дме ты - мы их видим -и е сть слова  для на зыва ния этих пре дме тов - мы их слышим, чита е м); 

2) рисова ние  по за га дке  пре дме та  и подписыва ние  под ним слова , е го на зыва юще го; 

3) за пись слов, на зыва ющих пре дме ты; 

4) узна ва ние  слова , пропуще нного в за га дке ; 

5) на зыва ние  пре дме та  ра зными слова ми; 

6) на зыва ние  одним словом ра зных пре дме тов. 

Дида ктиче ские  пре дпосылки – это ра сшире ние  зна ний о мире  и особе нности орга низа ции уче бного проце сса . 

На  урока х русского языка  уча щие ся получа ют ка к языковые , та к и не языковые  зна ния. Зна ния о языке  де ти 

приобре та ют в проце ссе  е го изуче ния, и вме сте  с ними они пополняют свой слова рный за па с, усва ива я 

лингвистиче скую те рминологию (5). Вне языковые  (экстра лингвистиче ские ) зна ния (об окружа юще м мире ) 

уча щие ся на  урока х русского языка  че рпа ют из слова ре й, ча стично из те кстов упра жне ний, а  та кже  на  экскурсиях 

в природу, в ре зульта те  зна комства  с произве де ниями искусства , уча стия в спорте , посе ще ние  те а тров, музе е в, 

производстве нных объе ктов и т.д.  

За да ча  учите ля – использова ть слова  в уче бном проце ссе  при изуче нии гра мма тики и в работе во ра звитию 

ре чи де те й (6). 

Сле дующие  зна ния о не м: толковый слова рь, на зна че ние  толкового слова ря, слова рна я ста тья, 

гра мма тиче ские  и ле ксиче ские  поме ты в не й. Понятие  толковый слова рь включе но в програ мму, оста льные  

понятия вводятся в уче бный проце сс че ре з уче бник. 

С ле ксикогра фиче скими понятиями на иболе е  це ле сообра зно зна комить уча щихся ра ссре доточе но, 

па ра лле льно с изуче ние м ле ксикологиче ских понятий: на приме р, словом и е го ле ксиче ским зна че ние м: 

- толковый слова рь, слова рна я ста тья; с однозна чными и многозна чными слова ми – со способом обозна че ния 

ра зных зна че ний многозна чного слова ; с прямым и пе ре носным зна че ние м – с поме той перен. (пе ре носное ); с 

омонима ми – со способом обозна че ния омонимов; с диа ле ктными слова ми; 

- с поме той обл. (обла стное ); с профе ссиона льными слова  – с поме той спе ц. (спе циа льное ) или с 

сокра ще нным на зва ние м спе циа льности: мор. (морское) и т.д.; с уста ре вшими слова ми – с поме той устар. 

(уста ре лое ); с фра зе ологизмом – с особым зна ком 0. Для озна комле ния с ле ксикогра фиче скими понятиями 

используе тся либо сообще ние  учите ля, либо са мостояте льный а на лиз соотве тствующе го ма те риа ла  в уче бнике . 

Для за кре пле ния получе нных зна ний выполняются сле дующие  упра жне ния: 

- а на лиз слова рной ста тьи, на пра вле нный на  поиск соотве тствующе й поме ты; 

- на хожде ние  в толковом слова ре  слов, име ющих ука за нные  поме ты; 

- объясне ние  на зна че ния той или иной поме ты в слова рной ста тье . Одновре ме нно формируе тся уме ние  

пользова ться толковым слова ре м. Пре жде  все го, ра звива е тся потре бность обра ща ться к не му за  спра вка ми. С этой 

це лью учите ль либо спе циа льно созда е т ситуа цию поиска  ле ксиче ского зна че ния слова , либо используе т 

е сте стве нную ситуа цию а на лиза  не зна комых слов в те ксте  упра жне ния уче бника . 

Формируе тся уме ние  обра ща ться к толковому слова рю с помощью сле дующих упра жне ний: 

- на хожде ние  слова  в толковом слова ре ; 

- чте ние  в слова рной ста тье  толкова ния ле ксиче ского зна че ния слова ; 

- на хожде ние  в толковом слова ре  слов опре де ле нной группы по соотве тствующим поме та м. 

Оче нь большую роль в ра звитии ре чи уча щихся игра е т ра бота  со слова ми-синонима ми. Их использова ние  

де ла е т ре чь яркой, обра зной, выра зите льной. 

Ра бота  с синонима ми – на иболе е  ва жна я обла сть слова рной ра боты. Ле ксиче ское  бога тство языка  в 

зна чите льной сте пе ни обе спе чива е тся е го синонимикой. 

Синонимы – это слова , обозна ча ющие  одно и то же  явле ние  де йствите льности. Одна ко они на зыва ют одно и 

то же  по-ра зному – или выде ляя в на зыва е мом пре дме те  ра зличные  е го стороны, или ха ра кте ризуя этот пре дме т с 

ра зличных точе к зре ния. Синонимы могут ра злича ться: 

- отте нка ми ле ксиче ского зна че ния; 
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- эмоциона льно-экспре ссивной окра ской; 
- стилистической прина дле жностью; 
- сте пе нью употре бите льности; 
- соче та е мостью с другими слова ми. 

Та к, к слову глупый синоним бе столковый выра жа е т не которое  пре не бре же ние , синоним безмозглый кра йне  
груб и употре бляе тся лишь в ра зговорной ре чи. Синонимы могут обозна ча ть ра зличные  отте нки и ва риа нты 
са мого явле ния: ска за ть – произне сти, молвить, изре чь. В этом синонимиче ском ряду все  слова  обозна ча ют 
понятия «ска за ть» (говоре ние ), но по-ра зному. 

Че м бога че  а ктивный слова рь че лове ка , те м соде ржа те льне е , доходчиве е  и кра сочне е  е го ре чь. Школа , 
обуча я уча щихся русскому языку и сове рше нствуя все сторонне  их на выки вла де ния языком, обяза на : 

а ) вооружить уча щихся зна ние м слова рного соста ва  русского языка , да ть на выки де йстве нного, 
эффе ктивного использова ния уча щимися в уче бной, а  в да льне йше м и в их пра ктиче ской и обще стве нной 
де яте льности; 

б) ма ксима льно в пре де ла х возра стных возможносте й уча щихся ра сширить их а ктивный слова рь; 
в) на учить использова ть слова  в их на иболе е  точном зна че нии, выбира ть нужные  и на иболе е  подходящие  

слова  для да нной ситуа ции и в соотве тствии с тре бова ние м ра зличных жа нров и стиле й; 

г) помочь уча щимся устра нить из их ре чи слова  не лите ра турные , диа ле ктно-просторе чные , а рха ичные , 
выше дшие  из употре бле ния. 

С этой ва жной, инте ре сной и трудной для школы пробле мой в е е  обще м виде  связа ны та кие  боле е  ча стные  
ме тодиче ские  пробле мы: вопрос об отборе  слова рного ма те риа ла  для пе рвооче ре дного е го изуче ния, о 
после дова те льности включе ния в школьный обиход ра зличных групп слов, о прие ма х ра скрытия зна че ний слов. С 
не ю связа н и боле е  общий вопрос – вопрос о систе ме  ме тодиче ских прие мов и упра жне ний, на пра вле нных на  

овла де ние  уча щимися слова рными бога тства ми на ше го языка . 
Не смотря на  все обще е  призна ние  исключите льной ва жности все х этих за да ч, в на ше й школе  да ле ко не  

все гда  е ще  слова рна я ра бота  пользуе тся должным внима ние м. За ча стую она  носит случа йный, бе ссисте мный 
ха ра кте р, в ре зульта те  че го и ре чь уча щихся формируе тся и выпра вляе тся зна чите льно ме дле нне е , че м это 
не обходимо и возможно. 

Формирова ние  слова рного за па са  уча щихся – проце сс длите льный, постоянный, проте ка ющий в те че ние  

все го пе риода  пре быва ния уче ника  в школе . 
Основными не доста тка ми в поста новке  слова рной ра боты в школе  сле дуе т счита ть: отсутствие  в не й 

опре де ле нной це ле на пра вле нности и систе мы (у отде льных пре пода ва те ле й), отсутствие  у учите ля че ткого пла на  
этой ра боты: не зна ние  им подлинного за па са  слов уча щихся и не внима ние  к изуче нию слова рных ошибок, 
допуска е мых уча щимися; не уме ние  уста новить не обходимую после дова те льность в озна комле нии уча щихся с 
новыми для них ра зряда ми слов; не уме лое  использова ние  учите ле м ра зличного рода  ме тодиче ских прие мов и 

упра жне ний; не уме ние  орга ниче ски увяза ть слова рную ра боту с другими вида ми за нятий по русскому языку и 
лите ра туре . 

При орга низа ции ра боты на д слова ре м совре ме нна я ме тодика  русского языка  ре коме ндуе т исходить из 
сле дующих принципиа льных положе ний: 

а ) Ра бота  на д слова ре м име е т большое  воспита те льно-обра зова те льное  зна че ние  для формирова ния 
личности уче ника , е го мировоззре ния, для вооруже ния уче ника  на выка ми, не обходимыми для будуще й 

пра ктиче ской де яте льности. 
б) Соде ржа ние м слова рной ра боты являе тся объясне ние  новых, не понятных для уча щихся слов, а на лиз и 

уточне ние  зна че ний уже  изве стных им слов, озна комле ние  уча щихся с исключите льным бога тством на ше го 
слова ря и пока з е го возможносте й для выра же ния тонча йших нюа нсов мысли, е го стилистиче ских возможносте й. 
Зна че ние  слова  при этом, ка к пра вило, ра ссма трива е тся в за висимости от того конте кста , в ка ком оно 
употре бле но, а  та кже  в связи с морфологиче ским а на лизом е го, е сли это способствуе т боле е  полному ра скрытию 

да нного зна че ния слова . 
в) А на лиз зна че ний слов долже н производиться пре имуще стве нно с точки зре ния словоупотре бле ния в 

совре ме нном русском языке , хотя в ряде  случа е в слово може т быть, а  иногда  и должно быть ра ссмотре но и в 
историче ском а спе кте  (е сли для этого име ются инте ре сные  и доступные  для уча щихся ма те риа лы). 

г) Слова рна я ра бота  в школе  – это не  эпизод в ра боте  учите ля при прохожде нии того или иного ра зде ла  
програ ммы. Это систе ма тиче ска я, хорошо орга низова нна я, пе да гогиче ски це ле сообра зно построе нна я ра бота , 

связа нна я (прямо или косве нно) со все ми ра зде ла ми курса  русского языка  (гра мма тикой, орфогра фие й и т.д.); 
ве де тся она  в те че ние  все го пе риода  пре быва ния уче ника  в школе , с I до Х кла сса . 

Особе нно большое  ме сто слова рна я ра бота  должна  за нима ть в систе ме  за нятий лите ра турой на  урока х 
лите ра турного чте ния на  все х эта па х изуче ния лите ра турного произве де ния. 

Типы слова рных ошибок уча щихся. 
Ошибки, допуска е мые  уча щимися в употре бле нии отде льных слов или их соче та ний, чре звыча йно 

ра знообра зны. Это пре жде  все го та кие  ошибки, ка к: 
1. Не уме ние  ра злича ть отте нки зна че ний в слова х, в том или ином отноше нии близких ме жду собой, 

на приме р, па ры слов: фрукты и плоды, годы и ле та , па рла ме нте ры и па рла ме нта рии, не бо и нёбо, близкий и 
ближний, кто-то и кто-нибудь; 
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соотве тствующие  выводы и соотве тстве нные  выводы; 

обобще ствле нный и обобще нный («Основные  обра зы в рома не  «Поднята я це лина » пока за ны ка к социа льно-

обобще ствле нные  типы»); 

не доуме ние  и не дора зуме ние  («Это у ме ня вызыва е т не дора зуме ние »); 

«Он смотре л удивите льно» (вместо удивле нно); 

«Грине в это на ка за ние  отца  выполнял до конца » (на ка з отца ); 

2. Сме ше ние  зна че ний слов одного корня или общих по происхожде нию, но ра зличных по зна че нию. Это 

та кие  па ры слов, ка к: дворе цкий и дворовый, дворник и дворянин, ле сник и ле сничий; оде ть и на де ть; оружие  и 

оружие  («пе ча ть – са мое  сильное  орудие  вла сти»); сме шной и сме шливый. «Со сме шным лицом, ка к у клоуна » 

вместо «со сме шливым лицом» (по «Ка шта нке » А .П. Че хова ). 

3. Не принятое  в лите ра турном языке  обра зова ние  слов по а на логии с суще ствующими» в русском языке  

моде лями: «топотня (топот) ног» (ка к толкотня), «суетня»(вме сто суе та ), «са модурный сме х». 

Иска же нное  или принятое  в диа ле ктно-просторе чном языке  словообра зова ние : 

«привыкнул к», «посме ива лись» (на сме ха лись, высме ива ли), «утопнуть», «утоп», утопился (утонул); 

«топта е тся» (топче тся); хра млют–хрома ют («уче ники хра млют по русскому языку»); «пригожда е тся» («уче бник им 

пригожда е тся», т.е . используе тся ими в нужных случа ях); «хочуть», «плююсь». 

4. Сме ше ние  ра зличных по зна че нию, происхожде нию и морфологиче скому соста ву, но в ка ком-либо 

отноше нии сходных по вне шне му призна ку слов (по звуча нию и произноше нию): декларативный и де кора тивный; 

мона х и мона рхист; Монома х и Ма гоме т (оба  слова  не зна комые ); помидоры и пира миды; 

5. Не зна ние  того, ка кие  слова  по свое му зна че нию могут соче та ться ме жду собой, ка кие  не  могут: 

«на ча ли устра ива ть дуэль»; «вызыва е т не дора зуме ние » (вме сто возника е т не дора зуме ние  или вызыва е т 

не доуме ние ); «избе жа л вопроса  в докла де » (вместо обоше л вопрос о …); «че рты Га мле та  были ра ссыпа ны тогда  

по молодому поколе нию»; «один пре дме т пре восходит на д другими» (другие ); «Де ло пока за ло, что случился 

ра скол…»; «Все  га зе ты эту инициа тиву восприняли..» (вместо подхва тили). 

6. Не уме лый выбор слов, связа нный иногда  со сме ще ние м историче ской пе рспе ктивы, ка к на приме р, в та ком 

случа е : 

В сочине нии о «Пе сне  про купца  Ка ла шникова », уче ник пише т: «Был выходной де нь» (вместо воскре сный 

де нь или воскре се нье ). 

7. Диа ле ктно-просторе чные  слова  и выра же ния: 

Обратно в зна че нии опять («они обра тно ста ли проводить свою линию…»); «ча е внича ть» – ча й пить («Яков 

возил ба рина  к се стре  ча е внича ть»); «сиганул» (прыгнул); «за име л»; «вда рил» (уда рил). 

8.Искусстве нное  обра зова ние  слов: 

а ) отгла гольных суще ствите льных, на приме р, при соста вле нии пла на  к изложе нию: «на дутие  па русов», 

«отпра влятие  кора бля» (вместо на дува ние , отпра вле ние ); 

б) гла голов: 

«не  мог пре дузна ть» (пре дуга да ть, пре двиде ть); 

Га мле т сочтил (сче л) это за  гре х (вызва ть те нь Кла вдия); 

9. Иска же ние  слов, связа нное  с этимологие й: футуристы – «футляристы», субконтрокта ва  – 

«субконтротра ва », «фа рширова нный (форсирова нный) ма рш»; «а на рхоре т» вме сто а на хоре т (производят это слово 

от известного им а на рхия); 

10. Лишние  в ре чи, бе ссоде ржа те льные  слова  (слова -па ра зиты) – 

«зна чит, ну, вот, да , ну вот та ким обра зом, та к». 

11. Не зна ние  подлинного зна че ния слова  и в связи с этим произвольное  е го истолкова ние , а  иногда  и 

сближе ние  е го со зна комыми уче нику слова ми по принципу на родной этимологии: 

лиде р – не годяй; а та ма н – па ла ч; Люцифе р – лице ме р; сиба рит – тот кто живе т в Сибири; дворе цкий – 

че лове к, который вла де е т дворцом; ка сте лянша  – же нщина , котора я мое т сте клянную посуду; монах –прислужник 

це ркви; суве ре ните т – обяза нность гра жда нина  стра ны. 

12. Не ра зличе ние  понятий, сопоста вляе мых ка к противоположные : «посредственно» (посре дством) и 

не посре дстве нно. 

13. Шта мпы ре чи: в обще м и це лом, вопрос поста вить ре бром; проводить свою линию; 

14. Та втологиче ские  соче та ния слов: «Пуга че в ста л приближа ться ближе  к кре пости…», «Сле дова те льно, 

пе ре д на ми стоят сле дующие  вопросы…», «Фа мусов являлся выра зите ле м ба рских выра же ний…», «Изобра жа ть 

обра зы…». 

Пути обога ще ния и сове рше нствова ния слова ря уча щихся. 

Уча щие ся обычно зна ют слов больше , че м фа ктиче ски пользуются ими в свое й ре чи. Они узна ют новые  

слова  из многих источников: и в ре зульта те  чте ния книги и га зе т, и из ре чи учите ля и вообще  от взрослых. Одна ко 

не  все  новые  слова  на  пе рвых же  пора х быва ют понятными для уча щихся по зна че нию; иногда  уча щийся 

за помина е т са мое  слово, но зна че ние  е го оста е тся или же  не  все м ясным для не го или усва ива е тся не пра вильно. 

Та ким обра зом, обще е  зна комство уче ника  со словом опе ре жа е т усвое ние  уче ником понятия, которое  

обозна ча е тся этим словом. Но е сли да же  слово и пра вильно понято, это е ще  не  говорит о том, что уча щийся 

обяза те льно буде т пользова ться им в свое й ре чи. Та кое  вве де ние  новых слов в ре чь уча щихся иде т посте пе нно, 
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ча сто оче нь ме дле нно. Слова , которыми уче ник постоянно пользуе тся в свое й ре чи, соста вляют е го а ктивный 

слова рь; слова , которые  в той или иной ме ре  ста новятся зна комыми уче нику, но не  используются в е го ре чи, 

соста вляют слова рь па ссивный. Де ле ние  все го за па са  слов уча щихся на  а ктивный и па ссивный слова рь носит в 

изве стной ме ре  условный ха ра кте р, та к ка к два  эти ра зряда  обособле ны друг от друга  не пре одолимыми 

пре гра да ми; на оборот, они постоянно вза имоде йствуют ме жду собой, и па ссивный слова рь уче ника  являе тся 

источником пополне ния е го слова ря а ктивного. 

Задачей школы, ка к было ска за но выше , и являе тся ра сшире ние , обога ще ние  слова ря уча щихся, который по 

ме ре  пе ре хода  уча щихся из кла сса  в кла сс и са м собой пополняе тся новыми слова ми, но этот не орга низова нный 

проце сс школа  должна  сде ла ть орга низова нным, а ктивизирова ть е го, сде ла ть це ле на пра вле нным. 

При пла нирова нии и прове де нии ра боты на д слова ре м уча щихся учите ль долже н исходить из того, что 

ра спростра не ние  те х или слов в языке  вообще  и в языке  отде льного че лове ка  – не  одно и то же . Поэтому уче ники 

могут и не  зна ть, а  зна я, по те м или иным причина м не  употре блять в свое й ре чи да же  та ких слов, которые  

являются ве сьма  ра спростра не нными в лите ра турном языке  и ве сьма  не обходимыми в проце ссе  обуче ния. Это 

обязыва е т учите ля уме ть вовре мя уче сть та кие  слова  и принять ме ры к вве де нию их а ктивный слова рь уча щихся. 

Ка к изве стно, в пре дложе нии слова  могут име ть только одно зна че ние . При многозна чности слова  ка ждое  из 

е го зна че ний може т быть выявле но только в конте ксте . Пока за ть это можно путе м длите льных упра жне ний в 

а на лизе  слов, употре бляе мых в прямом и пе ре носных зна че ниях (се ре бряна я моне та , се ре бряный ключ – родник), 

за да ний, основа нных на  опре де ле нии способности слова  употре бляться в ме та фориче ском зна че нии. С этой 

це лью, на приме р, сле дуе т пока за ть, на  че м основа ны за га дки типа : Кове р, а  не  ступишь на  не го ногой (зве здное  

не бо); Пята к е сть, а  ниче го не  покупа е т (свинья), или да ть за да ние : опре де лить, в ка ких зна че ниях могут 

употре бляться слова  за ря, гром, омут, кольцо и т.п. и соста вить пре дложе ния, в которых бы эти слова  

употре блялись в ра зных зна че ниях. 

На до на учить уча щихся бе ре жно относиться к слову, доне сти до созна ния уча щихся ка ждое  слово в е го 

подлинном, не изме нном зна че нии, име я при этом в виду и воспита ние  эсте тиче ского вкуса , любви к кра сивому 

слову (не  к фра зе рству и ложному па фосу, коне чно!) и то, что бума га , по мне нию М.Ю. Ле рмонтова , «оме ртвляе т 

слово» по сра вне нию с ре чью звуча ще й, устной, та к ка к оно лиша е тся при этом свое й музыка льности; учите ль 

долже н строго сле дова ть норма м лите ра турного языка , отбира я при этом слова  нужные , отде ляя «принятое» от 

«не принятого». 

Же ла те льно, чтобы уча щимся не  было да но ни одного слова  бе з соотве тствующе го восприятия (пре дме та , 

ощуще ния и т.д.) и ни одного восприятия бе з соотве тствующе го на зва ния. 

За кре пле ние  слов в соста ве  а ктивного слова ря уча ще гося происходит в ре зульта те  а ктивного внима ния 

уча ще гося, призна ния им ва жности и нужности для не го этих слов; уста новле ния прочных а ссоциа ций ме жду 

новым и ра не е  изве стным уча ще муся в е го созна нии; пользова ния ими в пра ктике  ре чи. 

Хорошо, е сли бы учите ль при всяком удобном случа е  все ми доступными е му сре дства ми привле ка л внима-

 ние  уча щихся к те м слова м, которые , по е го мне нию, уже  на  да нном эта пе  обуче ния могут быть переведены из 

па ссивных в ра зряд а ктивных. С этой це лью он може т, на приме р, ча ще  включа ть подобные  слова  в свою собстве н-

ную ре чь (при объясне нии нового, во вре мя бе се ды по ра не е  пройде нному ма те риа лу, при опросе  и т.п.), орга ни-

зова ть спе циа льные  упра жне ния, пре дусма трива ющие  включе ние  да нных слов в опре де ле нный конте кст и т.п. 

Иногда  при чте нии той или иной книги или ста тьи уча щимся встре ча е тся зна чите льное  количе ство совсе м 

новых или изве стных, но не понятных для них слов. Это говорит о том, что да нна я книга  или ста тья чита е тся 

да нным соста вом уча щихся пре жде вре ме нно, что она  не  подходит им по возра сту или обще му ра звитию, а  та кже  о 

том, что чте ние  этой книги не  подготовле но школой должным обра зом. Подготовка  уча щихся к чте нию новой 

книги може т состоять в том, что не которые  из слов, встре ча ющихся в не й и за ве домо новых для уча щихся, учите ль 

объясняе т уча щимся за ра не е  не посре дстве нно пе ре д чте ние м, или на  пре дыдущих урока х в связи с другим 

те кстовым ма те риа лом (на приме р, вводит их в пре дложе ния для гра мма тического ра збора , в пре дупре дите льный 

дикта нт и т. д.). Это особе нно ва жно в том случа е , е сли бе з понима ния смысла  да нных слов може т быть не  понято 

все  произве де ние  или отде льные  е го эпизоды, ва жные  с точки зре ния це лого. Друга я ча сть слов може т быть 

объясне на  попутно, во вре мя чте ния. 

Спра шива е тся, все  ли та кие  слова  уче ник долже н за помнить и може т ли он это сде ла ть в один прие м? Чтобы 

отве тить на  этот вопрос, на до зна ть, о ка ких име нно слова х иде т ре чь, что это за  слова  по их зна че нию и 

употре бите льности. 

Са мо собой ра зуме е тся, что слова  просторе чные , диа ле ктные , слова  ма лоупотре бите льные , слова  

сниже нного стиля только поясняются, попутно им да е тся оценка и внима ние  уча щихся на  них в да нных условиях 

не  за де ржива е тся. 

Основные  слова , которые  при все х обстояте льства х не обходимо буде т вве сти в слова рный за па с уча щихся, 

должны быть ра зде ле ны учите ле м на  та кие , которые  уча щимся сле дуе т усвоить в пе рвую оче ре дь, и те , которые  

могут быть лучше  поняты, а  потому и усвое ны в ста рше м возра сте , в сле дующих кла сса х. Та ким обра зом, 

уста на влива е тся це ле сообра зна я с ме тодиче ской точки зре ния оче ре дность в ра боте  на д ра зличными группа ми 

слов. 

С пе рвой группой слов проводится ве сь цикл ра бот, обе спе чива ющих вве де ние  этих слов в а ктивный слова рь 

уча щихся. Вторую группу учите ль бе ре т для се бя на  уче т, систе ма тиче ски пополняе т е е  по ме ре  того, ка к по ходу 
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за нятий (на  урока х) будут встре ча ться подобные  же  слова . Та кой уче т да ст е му возможность не  упустить в 

да льне йше м из виду и, когда  на ста не т вре мя, включить все  эти слова  в упра жне ния. 

Но и выде ляя для пе рвооче ре дного изуче ния изве стную группу слов, не льзя счита ть, что все  они не за висимо 

от их количе ства  должны и могут быть усвое ны уча щимися в один урок, в один прие м. Учите ля не ре дко допуска ют 

ме тодиче скую ошибку, да ва я уче ника м для за помина ния до де сяти и больше  слов за  один ра з. Опыт пока зыва е т, 

что та кое  обилие  слов, вводимых сра зу в ре чь уча щихся, да ле ко не  все гда  усва ива е тся ими та к, ка к нужно. В 

ре зульта те  созда ются условия для сме ше ния зна че ний многих слов, да нных в один ра з, не ясное  их понима ние  и 

не уве ре нное  употре бле ние . Коне чно, ка че ство усвое ния уча щимися новых слов за висит и от ряда  та ких условий, 

ка к ха ра кте р слов, сте пе нь близости их по те ма тике , сте пе нь отвле че нности пре дста вле ний, связа нных с этими 

слова ми, и, на коне ц, ме тодиче ские  прие мы, которыми пользова лся учите ль при объясне нии слов. Но при любых 

условиях количе ство новых слов, вводимых за  один ра з, не  може т быть оче нь большим (не  пре выша ть боле е  тре х-

пяти слов). Одна ко на до име ть в виду, что и соблюде ние  ука за нного выше  условия е ще  не  да е т полной га ра нтии в 

том, что ра з объясне нное  на  уроке  в связи с те м или иным те кстом слово уча щие ся обяза те льно и прочно за помнят 

в пра вильном виде  и зна че нии.  

Заключение. Де ло в том, что в ряде  случа е в подлинное  зна че ние  слова  усва ива е тся уча щимися не сколько 

позже , че м са мо слово. Это обычно связа но с не доста точностью жизне нного опыта  и зна ний уча щихся 

опре де ле нного возра ста . Кроме  того, многое  из объясне ний слов учите ле м може т стира ться, сгла жива ться в 

па мяти уча щихся. Это обстояте льство, о котором все гда  долже н помнить учите ль, обязыва е т вре мя от вре ме ни 

возвра ща ться к да нным слова м, прове рять, ка к понима ются они уча щимися, и, е сли потре буе тся да ва ть 

дополните льные  ра зъясне ния. Же ла те льно, чтобы подобные  слова  за писыва лись в кла ссные  те тра ди или 

спе циа льные  слова рики уча щихся с толкова ние м (объясне ние м) этих слов. Толкова ние  слова  може т быть да но 

учите ле м или са мими уча щимися в кла ссе  под руководством учите ля, или, на коне ц, за писа но по одному из 

толковых слова ре й русского языка  (словарю Оже гова , слова рю Уша кова  или школьному слова рю). 

Же ла те льно, чтобы новые  слова  вводились в упра жне ния, да ва е мые  с це лью а ктивного использова ния этих 

слов в ре чи уча щихся. Это могут быть упра жне ния в соста вле нии пре дложе ний с да нными слова ми, во вве де нии 

их в ра зличного рода  творче ские  ра боты (устные  и письме нные ) и т п. 

Проце сс обога ще ния слова ря уча щихся в ка ждом школьном возра сте  ре гулируе тся (и огра ничива е тся), ка к на  

это ука зыва лось выше , и возра стными возможностями уча щихся, и общим ра звитие м уча щихся, и их 

на чита нностью, и объе мом па мяти, и т.п. 

Рост слова ря по года м иде т не ра вноме рно: он зна чите льно инте нсивне е  быва е т в годы обуче ния (в де тстве  и 

юности) и ме дле нне е  в зре лом возра сте , когда  к сложивше муся уже  и доста точно бога тому, удовле творяюще му 

пра ктиче ские  потре бности да нного че лове ка  слова рю из года  в год приба вляе тся лишь по не скольку сот слов, а  то 

и того ме ньше ; у лиц умстве нного труда  этот рост буде т, коне чно инте нсивне е , че м у лиц физиче ского труда . 

На до на учить уча щихся опре де лять при помощи толкового слова ря свой за па с слов и та ким обра зом сле дить, 

ка к уве личива е тся он в те че ние  опре де ле нного отре зка  вре ме ни. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Целью исследования стало определение социальнозначимых тем, которыми интересуются различные 

социальные категориинаселенияКазахстана при выборе новостей, а также в установлении влияния новостей 

различной тематической направленности на стимулирование устойчивого развития личности (физическая, 

психологическая/эмоциональная, социальная и интеллектуальная устойчивость).Исследование проводилось в 2 

этапа: первый заключался в определении тематической структуры казахстанского медиапространства; второй – в 

изучении влияния различных тем, выявленных в ходе первого этапа на различные компоненты устойчивого развития 

личности. Работа проводилась на сформированном корпусе казахстанских новостных текстов. Тематическое 

моделирование позволило сформировать ключевые 200 тем, в форме 10 слов, наилучшим образом, 

характеризующих данные темы. По итогам исследования выявлены тематики, которые показывают наибольшую 

степень влияния на устойчивое развитие личности.  

Ключевые слова:устойчивое развитие личности, СМИ, влияние на социум 
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IDENTIFYING THE IMPACT OF NEWS INFORMATION ON SELECTED COMPONENTS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 

 

Abstract 

The aim of the study was to identify socially significant topics that are of interest to various social categories of the 

population of Kazakhstan when choosing news, as well as in identificationof the news impactwith various thematic focus on 

stimulating sustainable development of the individual (physical, psychological/emotional, social and intellectual stability). 

The research was carried out in 2 stages: the first was to determine the thematic structure of the Kazakhstan media space; the 

second oneto study the impact of various topics identified during the first stage on various components of sustainable 

development of the individual. The work was carried out on the formed corpus of Kazakhstani news texts. Topic modeling 

made it possible to form key 200 topics in the form of 10 words that best characterize these topics. Results of the study 

identify subjects that show the greatest degree of influence on the sustainable development of the individual. 

Keywords: sustainable development of individual, mass media, impact on society 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН КОМПОНЕНТТЕРІНЕ ЖАҢАЛЫҚ 

АҚПАРАТЫНЫҢ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Аңдатпа 

Зерттеудің мақсаты жаңалықтарды таңдау кезінде, сондай-ақ тұлғаның тұрақты дамуын (физикалық, 

психологиялық/эмоционалдық, әлеуметтік және зияткерлік тұрақтылық) ынталандыруға әртүрлі тақырыптық 

бағыттағы жаңалықтардың тигізетін әсерін анықтау кезінде Қазақстан халқының әртүрлі әлеуметтік санаттарын 

қызықтыратын әлеуметтік маңызды тақырыптарды айқындап алу болды. Зерттеу 2 кезеңде жүргізілді: біріншісі 

қазақстандық медиакеңістіктің тақырыптық құрылымын анықтау; екіншісі – бірінші кезеңде анықталған әртүрлі 
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тақырыптардың тұлғаның тұрақты дамуының әртүрлі компоненттеріне әсерін зерттеу. Жұмыс қазақстандық 

жаңалықтар мәтіндерінің қалыптасқан корпусында жүргізілді. Тақырыптық модельдеу осы тақырыптарды жақсы 

сипаттайтын 10 сөз түрінде негізгі 200 тақырыпты қалыптастыруға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері бойынша 

тұлғаның тұрақты дамуына әсер етудің ең жоғары дәрежесін көрсететін тақырыптар анықталды. 

Түйін сөздер: тұлғаның тұрақты дамуы, БАҚ, қоғамға әсері 

 

Введение.Устойчивое развитие личностипонимается как создание личностью гармонии, взаимосвязи и 

относительно высокого уровня самосознания в собственных ценностях, мыслях, поведении и действиях, а также 

развитие непрерывного индивидуального роста его физических, эмоциональных, социальных, философских и 

интеллектуальных способностей. Устойчивое развитие личности включает систему ценностей, которая признает 

важность и взаимосвязь всех глобальных биологических и социальных систем, а также надлежащее место человека в 

них [1].В. Данилова-Данильяна, Н. Пискулова под устойчивым развитием подразумевают такое развитие личности и 

общества, при котором не разрушается его природная основа, создаваемые условия жизни не влекут деградацию 

человека и социальнодеструктивные процессы не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества 

[2].Т. Кэйвола и Л. Роведер под устойчивым развитием личности понимают такое развитие, при котором личность 

осознает отношения и взаимоотношения между природой, обществом и экономикой [3]. А. Аренс и Дж. Зацеринска 

определяют устойчивым развитием личности развитие системы внешних и внутренних перспектив, выраженных в 

интеллектуальной и психологической стабильности [4]. 

В целом все дефиниции сходятся на одном – развитие всех способностей человека (эмоциональных, 

физиологических, интеллектуальных) для содействия улучшению жизни общества, экономики и экологии. 

Литературный обзор. Для реализации целей исследования был проведен обзор научной литературы, основной 

задачей которого было четкое определение концептов исследования. Одним из таких концептов стал термин 

«устойчивое развитие личности», имеющий множество интерпретаций. 

При классификации видов устойчивого развития личности и учитывая социально-когнитивную теорию 

Бандуры [5] итеориюкультивированияД.Гербера [6] для опроса населения следует разумным следовать 

классификации, предложенной Эриком Паппасом и соавторами. Авторы вывели 5 компонентов устойчивого 

развития личности: физическая, психологическая/эмоциональная, социальная, философская, интеллектуальная 

устойчивость[1]. Физическая устойчивость (Physical Sustainability) – способность поддерживать или улучшать свое 

здоровье с помощью физических упражнений, измеряемое потреблением питательной пищи (при одновременном 

снижении потребления продуктов, наносящих вред здоровью), контроль стресса, сбалансированное соотношение 

времени и технологий и преднамеренный подход к предотвращению, а также лечение заболеваний и болезней. 

Психологическая/эмоциональная устойчивость (Psychological/Emotional Sustainability) – способность самостоятельно 

регулировать свои эмоции, то есть очень хорошо знать себя эмоционально и психологически, что может привести к 

преднамеренным и регулируемым эмоциональным реакциям на события, людей и жизненные ситуации на 

повседневной основе. Это эмоциональное состояние включает в себя чуткое отношение к другим в личных и 

профессиональных отношениях, сдерживание своего эго и непросветленных личных интересов и понимание 

коллективных действий человека. Сегодня эмоциональная устойчивость часто определяется понятием 

«эмоциональный интеллект».Социальная устойчивость (Social Sustainability)– способность демонстрировать себя 

как активного и продуктивного члена различных сообществ (семейных, местных, региональных, профессиональных, 

общественных, глобальных, политических). Социально устойчивый образ жизни подчеркивает понимание роли 

человека в этих коллективных усилиях и включает эффективное общение, самоотверженное участие и прерогативу 

потребностей и желаний сообщества перед собственными интересами, когда это необходимо. Эмпатическое 

понимание социальной справедливости и справедливого отношения к другим людям, несмотря на личные, 

политические, экономические или религиозные соображения, играет ключевую роль в поддержании социальной 

устойчивости.Интеллектуальная устойчивость (IntellectualSustainability)– способность обучать себя в самых разных 

дисциплинах и распознавать влияние, взаимосвязь и силу знаний, мудрости и сочувствия. Это включает понимание 

того, как знания развиваются, адаптируются, применяются, манипулируются, передаются, синтезируются, 

анализируются и оцениваются. Философская устойчивость (PhilosophicalSustainability)– принятие 

жизнеутверждающих ценностей и убеждений для поддержания отношений с самим собой и другими. Активная и 

рефлексивная «внутренняя жизнь» приводит к личной философии, которая формирует основу для предсказуемых 

человеческих намерений и действий, которые способствуют выживанию и помогают поддерживать человеческое 

существование. 

В рамках исследования было необходимо установить влияние текстовой новостной информации на степень 

стимулирования устойчивого развития личности. Под степенью стимулирования устойчивого развития личности 

авторы исследования понимаютсравнительную величину процесса побуждения личности к формированию 

определенной мировоззренческой позиции, поведению, деятельности в различных аспектах устойчивого развития: 

физическом, эмоциональном, социальном и интеллектуальном.Далее был проведен анализ научной литературы в 

отношении влияния СМИ на устойчивое развитие личности. Поскольку литература, классифицирующая виды 

влияния СМИ крайне разнообразна и фрагментарна, и оперирует широким диапазоном научных методов, авторы 

исследования сосредоточились на тех видах влияния новостной информации, установить которые возможно с 

помощью проведения опроса. В противовес этому, к примеру изучение влияния СМИ на поведение человека требует 
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скорее экспериментального подхода и длительного наблюдения за объектом исследования. Также было решено 

уделить внимание влиянию СМИ могут на отдельные компоненты устойчивого развития личности.  

Коммуникации, направленные на здоровье(Health communication), предполагают распространение информации, 

касающейся медицины, в целях улучшения медицинской грамотности людей для устойчивого развития их 

физического состояния, здоровья. Согласно Д. Соломону и Б. Кардилло, результаты исследований показывают, что 

социальные кампании СМИ, направленные на улучшение здоровья человека, оказываются наиболее успешными, 

если сочетаются с другими видами вмешательства [7]. Д. Брайант и Д. Зиллманн утверждают, что на 

индивидуальном уровне СМИ может иметь как положительный, так и отрицательный эффект на отношение и 

поведение людей, связанные со здоровьем[8].Исследователи, занимающиесятематикойвлияния СМИ на 

психологическую/эмоциональную устойчивость личности, рассматривали, какую эмоциональную реакцию 

вызывают медиаматериалы аудитории, а также механизмы и процессы, приводящие в определенным видам 

эмоциональных реакций. Анализ таких исследований показал, что в основной массе выделяются 3 большие группы 

исследований: исследования, посвященные эмоциональному возбуждению [9]; исследования, посвященные 

обобщенным категориям эмоций (негативные/позитивные) [10];исследования, посвященные специфическим 

эмоциям (страх, гнев, враждебность, эмпатия, гордость и др.) [11, 12, 13]. Также в научной литературе представлен 

ряд исследований, рассматривавших изменение эмоций и настроения под влиянием СМИ [14, 15, 16].Изучение работ 

других исследоватей в отношении влияния СМИ на социальную устойчивость личности, т.е. те качества, которые 

способствуют успешной социализации человека постулируют, что СМИ повышают осведомленность и 

содействуют изменению поведения личности в социуме. Так, многочисленные исследования за последние 40 лет 

эмпирически доказали стимулирующую роль СМИ в предоставлении информации, которая влияет на формирование 

общественного мнения и социальную устойчивость личности [17]. Отдельным блоком выступают исследования, 

рассматривающие влияние СМИ на интеллектуальную устойчивость личности.М. Генцков и Дж. Шапиро оценивали 

эффект воздействия телевидения в раннем детстве на образовательныерезультаты молодых взрослых[18].М. Керни и 

П. Левин также доказали возможный позитивный эффект телевидения на образовательные результаты 

[19].Исследователи также изучали эффект популярного шоу на телеканале MTV «Беременна в 16» на подростковую 

беременность в США. Влияние СМИ на экологическую грамотность населения также было доказано Ф. 

Райнхардтом и Р. Вьетором [20]. 

В результате обзоранаучной литературы авторы исследования выдвинули гипотезу, что казахстанские 

новостные тексты могут оказывать влияние на компоненты устойчивого развития. В связи в анкету были включены 

вопросы для установления влияния накомпоненты устойчивого развития личности: (1) физическая устойчивость, 

выражающаяся вопросом о влиянии на желание вести здоровый образ жизни; (2) эмоциональная устойчивость, 

выражающаяся в вопросе о том, какого рода эмоции вызывает новость; (3) интеллектуальная устойчивость, 

выражающаяся в вопросе о том содержит ли новость новую или полезную для респондента информацию; и (4) 

социальная устойчивость, выражающаяся в вопросе о том, склонен ли респондент поделиться новостью со своими 

знакомыми, что в итоге будет способствовать его социализации.  

Еще одним из важных концептов в рамках исследования стало понятие «социальной значимости» новостной 

информации. В контексте данного исследования социальная значимость новости подразумевает, что информация, 

представленная в ней важна для общественного и индивидуального благополучия. 

Методология. Исследование проводилось в 2 этапа, методологические аспекты которых описаны ниже. 

1.Анализ тематической структуры новостных публикаций.Для анализа был сформирован актуальный на 

момент проведения исследования корпус новостных текстов за период с 2018-2019 г. 

При формировании перечня тем для опросов был использован так называемый кластерный анализ или 

машинное обучение без учителя. Ввиду большого объёма корпуса и ограниченности возможностей человека по 

выявлению закономерностей и скрытых латентных структур в корпусах при определении тематической структуры 

медиапространства был использован один из методов кластерного анализа в машинном обучении без учителя – 

тематическое моделирование. Для построения тематической модели корпуса документов применяютвероятностный 

латентно-семантический анализ (PLSA), ARTM (Additive regularization of topic models) [21] и весьма популярное 

латентное размещение Дирихле (LDA)[22, 23]. LDA позволяет аппроксимировать скрытые латентные 

структуры/распределения из конечного множества неразмеченных объектов (статей/документов). В данной работе 

было применено расширение LDA – BigARTM [24]. BigARTM – это тематическая модель, построенная на базе LDA 

с добавлением пула конфигурируемых регуляризаторов, позволяющих гибко настраивать результаты 

моделирования. В частности, реализованы такие регуляризаторы, как: 

 Smoothsparsephiregularizer –задаёт штраф за количество ненулевых элементов в каждом ряду 𝜑𝑤𝑡  матрицы. 

Иными словами, позволяет получить конечное количество значимых слов в каждом топике, вместо длинного 

“хвоста” слов с небольшими весами (или, наоборот, в зависимости от требований); 

 Smooth theta regularizes – работает схожим образом, но на матрице 𝜃𝑡𝑚. Высокие значения параметра веса 

этого регуляризатора приводят к бинарной строго принадлежности каждой новости к небольшому числу топиков, 

низкие – наоборот, к “хвосту” весов принадлежности к топикам с небольшими весами; 

 Decorrelatorphiregularizer – задаёт штраф за включение одного и того же слова/токена/словосочетания в 

разные топики. 
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В общей сложности авторы BigARTMпредлагают 13 разных регуляризаторов, которые позволяют очень тонко 

настроить тематическую модель под заданные требования. 

В результате экспериментов эмпирическим образом были настроены параметры тематической модели под 

требования – выделение крупных тем и тематик в медиапространстве Казахстана, а также выделение ключевых 

инфоповодов за выбранный период. Каждому топику было дано название, автоматически сгенерированное из топ-10 

слов, входящих в этот топик (фактически 10 слов, имеющих наибольшие значения в соответствующей строке в 

матрице 𝜑𝑤𝑡 ), а также для более полного анализа были выбраны 7 документов, имеющих наибольший вес 

принадлежности к данному топику (аналогично по матрице 𝜃𝑡𝑚). 

Итогом тематического моделирования стал перечень 200 топиков (тем) в форме 10 слов, наилучшим образом 

характеризующих этот топик. Далее для определения общего наименования каждого из этих топиков были 

привлечены 6 экспертов. В целях повышения точности по каждому топику были выгружены новости, имеющие 

большую вероятность отнесения к конкретному топику. В результате каждый топик был охарактеризован 

тематической областью («спорт: футбол», «преступность», «происшествие: ДТП», «Проблемы в семейных 

отношениях и влияние на них разлагающихся патриархальных пережитков», «Шоу бизнес», «Международные 

форумы, конференции и заседания» и др.). Далее полученные наименования по 200 топикам были сгруппированы по 

60 тематическим областям также с участием экспертов. При этом учитывалось, публикации могут быть отнесены 

одновременно к нескольким темам с разной долей вероятности.  

Тематическая структура корпуса новостей, полученная в результате первого этапа представлена на рисунке 1. 

Наибольшее количество новостей в информационном пространстве представлено такими тематическими областями 

как спорт, криминал, вопросы внутренней политики, банковский и финансовый сектор и чрезвычайные 

происшествия. Ранжирование проведено по значению общеговеса (weight) топика в информационном пространстве. 

 

 
 

Рисунок 1 – Тематическая структура корпуса новостных публикаций за период 2018-2019 годы 
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2. Влияние тем на устойчивое развитие личности. На втором этапе из 60 тематических областей, 

определенных ранее, для включения в анкету социологического опроса были отобраны 270 заголовков таким 

образом, что по каждая из тематических областей была представлена как минимум тремя заголовками. 

Социологический опрос представлял собой онлайн-анкетирование, в котором респондент самостоятельно отвечает 

на вопросы анкеты (self-administeredquestionnaire), доступна по ссылке http://tda.iac.kz/survey/.Анкета опроса состоит 

из биографического блока и основного блока, который в свою очередь делится на 3 секции. Случайное 

распределение топиков по 9 анкетам представляет собой фактически матричный дизайн составления опроса [25], 

при котором для уменьшения нагрузки респонденту выдается лишь часть вопросов. Таким образом, во время опроса 

различные респонденты получили заголовки, отличающиеся друг от друга в зависимости от их распределения по 

анкетам. Тем не менее несмотря на эффективное снижение нагрузки, такой дизайн приводит к тому, что выводы 

могут быть сделаны лишь в крупных подгруппах населения [25]. 

Источником выборки (samplingframe) выступили данные родителей (номера сотовых телефонов), 

зарегестрированных в национальной образовательной базе данных достижений учащихся «Күнделік», а также 

данные студентов (номера сотовых телефонов) из образовательной базы данных достижений студентов 

«PLATONUS». Целевую популяцию составляет население в возрасте от 16 до 65 лет и старше. В качестве выборки 

исследования выступает одноэтапная систематическая выборка со случайным стартом из листа мобильных номеров. 

В связи с тем, что опрос проводится онлайн, а также наличием мобильных номеров респондентов, был сделан выбор 

в пользу упрощения процедуры отбора. Систематический отбор из сортированного листа мобильных номеров 

обеспечит как минимум достаточную репрезентативность каждого региона РК. Сортировочной переменной 

выступает «регион», где каждому региону и городу республиканского значения присвоено количественное значение 

от 1 до 17. Кейсы без региона помещены под значениями 20 и 21. Таким образом, «какая бы ни существовала 

стратификация в порядке популяционного листа, выборочная совокупность отразит ее» [26].Достаточное количество 

ответов выборки 5400, при учете, что с каждым заголовком проработают примерно 20 респондентов или 

альтернативно 600 респондентов на каждый из вариантов анкеты. Первоначальный размер выборки составил 10800 

номеров с выпуском в поле 70% от первоначального размера. Колебания в размере +100 или -100 кейсов на 

определенный тип анкеты являются допустимыми.  

Процедура взвешивания включала в себя расчет базовых взвешенных, скорректированных взвешенных в 

результате неответов, взвешенных в результате смещения неответов. Взвешивание проводилось с помощью 

подсчета суммы базовых весов в каждой категории и дальнейшего умножения данных весов на фактор 

корректировки:(𝑤𝑖 ∗
𝑁𝑗

𝑛𝑗
), где 𝑤𝑖  – базовый вес респондента i, 𝑁𝑗  – популяционные общие в группе j, 𝑛𝑗  – общие 

выборки в группе j.Для того чтобы обеспечить страновой охват полученных данных выборочной совокупности была 

проведена процедура взвешивания. Взвешивание проводилось на основе популяционных переменных, сведенных в 

разрезе возрастных групп и гендера. Популяционные переменные были сконструированы с помощью данных 

комитета статистики МНЭ РК по населению на начало 2020 года. 

Базовые взвешенные были рассчитаны как обратная вероятность попадания респондента в выборочную 

совокупность. Базовый вес каждого респондента составил 121,065. Так как процент неответов составил 0,476%, то 

базовые веса данных респондентов были распределены между респондентами, прошедшими опрос.Данный шаг был 

проведен посредством умножения базовых весов на фактор корректировки неответов (121 * (10790/5140). В данном 

случае фактор корректировки составил 2,09, а базовый вес увеличился до 253.907. На финальном этапе полученные 

веса были проверены на экстремальные значения и обрезаны выше порогового значения в 3.5 стандартных 

отклонений от среднего веса. Обрезанные веса были перераспределены между имеющимися респондентами.  

Так как респонденты получили анкеты с разными заголовками, результаты социальной значимости в рамках 

отдельно взятого топика были получены с помощью процедуры множественного замещения данных [24]. Основным 

условием легитимности проведения замещения выступает механизм отсутствия данных случайным образом. Так как 

матричный дизайн предполагает случайное распределение заголовков по анкетам, то данный механизм может быть 

применен на обобщении оценок социальной значимости по каждому отдельно взятому топику.  

Дополнительным инструментом контроля качества заполнения анкеты, стал анализ времени, затраченного 

респондентами на заполнение анкет,на контрольной группе из первых 400 завершивших опрос респондентов. При 

анализе кейсов продолжительностью менее 40 мин. эмпирическое распределение приобрело вид нормального, а 

показатели дескриптивной статистики имели следующие значения:среднее значение = 20.20, медианное значение = 

19.46, дисперсия = 44.95, стандартное отклонение = 6.70, доверительный интервал = [6.79:33.61]. При данном 

доверительном интервале в 95 случаев из 100 респондент заполнял анкету более шести с половиной минут (значения 

округлены), следовательно, все кейсы, продолжительность которых меньше, чем шесть с половиной минут, 

подлежали дополнительной проверке. 

Для того чтобы установить влияние текстовой новостной информации на степень стимулирования устойчивого 

развития личности было проведено статистическое моделирование в котором зависимой переменной выступили 

количество заголовков отмеченных как оказывающих влияние на один из четырех компонентов устойчивого 

развития личности, а независимыми переменными выступили социальная значимость, количество респондентов 

отметивших тот или иной заголовок интересным, а также эффект эмоционального влияния заголовков. Под 

степенью стимулирования устойчивого развития личности авторы исследования понимают, сравнительную 

http://tda.iac.kz/survey/
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величину процесса побуждения личности к формированию определенной мировоззренческой позиции, поведению, 

деятельности в различных аспектах устойчивого развития: физическом, эмоциональном, социальном и 

интеллектуальном. 

Моделирование было проведено отдельно на каждом компоненте устойчивого развития личности на уровне 

заголовков и на агрегированном индексе устойчивого развития личности на уровне заголовков. Основной 

исследовательский вопрос звучит следующим образом. Существует ли влияние социально значимой, интересной и 

эмоциональной информации на компоненты устойчивого развития личности? Для того чтобы ответить на данный 

вопрос мы рассматрвиаем следующие гипотезы: 

1) существует статистически значимое влияние социально-значимой информации на компоненты 

устойчивого развития личности; 

2) существует статистически значимое влияние интересной информации на компоненты устойчивого 

развития личности; 

3) существует статистически значимое влияние эмоциональной информации на компоненты устойчивого 

развития личности; 

Переменная статистической значимости была измерена с помощью среднего значения вопроса 3 социальной 

значимости. Вопрос состоял из шести категорий 1 – нет социальной значимости и 6 высокая социальная значимость. 

Среднее значение было выведено для каждого отдельного заголовка. Переменная интерес представляет собой 

количество респондентов, отметивших тот или иной заголовок как интересный. Переменная эффект эмоционального 

влияния заголовков представляет собой среднее значение 11 бальной шкалы вопроса 5 (от -5 до +5). Индекс 

устойчивого развития личности состоит представляет собой среднюю суммы четырех компонентов устойчивого 

развития личности. 

В качестве основной модели проверки указанных гипотез была выбрана множественная линейная регрессия с 

методом наименьших средних квадратов. Однако результаты модели показали отклонение от допущений 

проведения линейной регрессии, а именно гетероскедастичность и не нормальное распределение остатков. Для того 

чтобы исправить данные проблемы была применена трансформация зависимой переменной по методу Бокса-

Кокса[27]. Таким образом уравнение линейной регрессии выглядело следующим образом для каждого отдельного 

компонента устойчивого развития личности: 

 

𝑦(компонент эмоциональная устойчивость) = 𝛽0 + 𝛽1(эмоц. влиян) + 𝛽2(интерес) + 𝛽3(соц. знач. ) + 𝜀 

𝑦(компонент интеллектуальная устойчивость) = 𝛽0 + 𝛽1(эмоц. влиян) + 𝛽2(интерес) + 𝛽3(соц. знач. ) + 𝜀 

𝑦(компонент социальная устойчивость) = 𝛽0 + 𝛽1(эмоц. влиян) + 𝛽2(интерес) + 𝛽3(соц. знач. ) + 𝜀 

𝑦(компонент ЗОЖ) = 𝛽0 + 𝛽1(эмоц. влиян) + 𝛽2(интерес) + 𝛽3(соц. знач. ) + 𝜀 

𝑦(индекс) = 𝛽0 + 𝛽1(эмоц. влиян) + 𝛽2(интерес) + 𝛽3(соц. знач. ) + 𝜀 

 

где 𝛽0  – является пересечением, а 𝜀  – другими неучтенными переменными (или строго статистически – 

компонентом ошибки) 

Результаты и обсуждение. Результаты тематического моделирования корпуса новостных текстов 

представлены ниже на рисунке 1, где ранжирование проведено по общему весу топика в информационном 

пространстве. 

В ходе опроса респондент мог выбрать перечень заголовков, которые он посчитал предпочтительными. В 

таблице 1 представлен перечень наиболее выбираемых заголовков 4 квартиля в порядке убывания. Квартиль был 

сформирован на основе суммарного количества респондентов, выбравших заголовки из конкретного топика.  

 

Таблица 1 – Перечень наиболее выбираемых заголовков 4 квартиля  

 

№ Наименование топика Квартиль 

1 Криминал (криминал, суд, хулиганство, кража, ограбления, уголовно-исправительная система)  4  

2 Качество оказания медицинских услуг в здравоохранении 

3 Эпидемии и заболевания 

4 Насилие в семье, в отношении женщин и детей 

5 Цифровизация, электронное правительство, умные города 

6 Законодательство 

7 Полезные советы (уход за кожей, правильное питание, рецепты, садоводство) 

8 Школьное образование 

9 Спорт  

10 Потребительские свойства новых технологий (гаджеты, смарт-технологии и т.д.) 

 

В список топиков с высокой социальной значимостью (4 квартиль) вошли такие темы как: криминал; насилие в 

семье, в отношении женщин и детей; эпидемии и заболевания; качество оказания медицинских услуг, 

здравоохранение; цифровизация, электронное правительство, умные города;социальная поддержка. В перечень 
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топиков с низкой социальной значимостью (1 квартиль) по мнению респондентов ожидаемо вошли такие темы как: 

полезные советы; события в жизни знаменитостей; мода и стиль, домашние животные. Однако неожиданным 

результатом исследования стало то, что в эту же категорию респонденты отнесли такие темы как промышленность и 

производство; терроризм, противодействие и профилактика коррупции; безопасность и фейки в социальных сетях. 

Интересно также отметить, что средний замещенный показатель социальной значимости топика имеет хорошую 

корреляцию с количеством предпочтений топика (r=0.685),что говорит о линейной взаимозависимости. 

Перед проведением моделирования переменные были стандартизированы, поэтому интерпретацию 

полученных результатов необходимо проводить в стандартных отклонениях. Увеличение независимой переменной 

на 1 юнит ведет к увеличению (или уменьшению) зависимой переменной на 𝛽 стандартного отклонения.В таблице 2 

представлены результаты линейного моделирования с каждым из компонентов устойчивого развития личности по 

отдельности.  

 

Таблица 2 - Результаты моделирования 

 

Коэффициенты Модель 1 

(вызывает 

эмоции) 

Модель 2 

(содержит 

новую, полезную 

информацию) 

Модель 3 

(поделюсь со 

знакомыми) 

Модель 4 

(задумаюсь о 

здоровом образе 

жизни) 

Модель 5 

(индекс) 

Пересечение -3.331e-17 

(4.456e-02) 

3.381e-16 

(4.333e-02) 

2.730e-16 

(4.761e-02) 

2.607e-17 

(5.781e-02) 

-1.245e-16 

(5.161e-02) 

Эмоциональное 

влияние 

-6.253e-01*** 

(4.495e-02) 

5.719e-01*** 

(4.372e-02) 

3.913e-01*** 

(4.803e-02) 

-2.265e-01*** 

(5.833e-02) 

1.318e-01 

(5.207e-02)* 

Интерес 2.016e-02 

(4.465e-02) 

3.177e-02 

(4.342e-02) 

-5.750e-02 

(4.770e-02) 

-1.461e-01* 

(5.793e-02) 

-5.795e-02 

(5.171e-02) 

Социальная 

значимость 

3.616e-01*** 

(4.495e-02) 

3.524e-01*** 

(4.371e-02) 

4.440e-01*** 

(4.802e-02) 

2.180e-01*** 

(5.832e-02) 

5.025e-01 

(5.206e-02)*** 

F статистика 

 

 

Множественный 

𝑅2 (скоррект.) 

78.59 (p <2.2e-

16) 

 

0.4639 

88.21 (p< 2.2e-16 

 

0.4931 

57.86 (p<2.2e-

16) 

 

0.388 

10.69 (p=1.169e-

06) 

 

0.097 

36.02 

(p<2.2e-16) 

0.2809 

Тест Бройша-

Пагана 

p=0.01244 p=0.0001374 p=0.0513 p=1.195e-05 p=0.6754 

Тест Дурбина-

Ватсона 

p=0.07 p=0.004 p=0.17 p=0.07 p=0.2527 

 

Из таблицы выше можно увидеть, что эмоциональное влияние, а также социальная значимость являются 

статистически значимыми переменными во всех 5 моделях (количество астериксов возле коэфициента говорит о p-

значении, чем больше, тем более значимее коэффициент). Более того в модели 1 с повышением эмоционального 

влияния понижается эмоциональный компонент устойчивого развития личности на -6.253e-01 единиц стандартного 

отклонения. Сходный негативный эффект можно наблюдать в модели 4. Социальная значимость в свою очередь 

имеет позитивный эффект во всех пяти моделях. Переменная интерес статистически значима только в четвертой 

модели. В дополнении можно отметить, что социальная значимость и эмоциональное влияние отвечают практически 

за половину дисперсии в модели 1 и модели 2 (0.4639 и 0.4931).  

Несмотря на выше полученные результаты модель множественной линейной регрессии с МНК не подходит для 

4 из 5 моделей так как присутствует нарушение допущений проведения множественной линейной регрессии. Так 

последняя строчка таблицы показывает p-значения теста Бройша Пагона на гетероскедастичность, значения меньше 

0.05 указывают на присутствие данной проблемы, а следовательно, полученные результаты во всех моделях за 

исключением модели 5 не совсем валидные с точки зрения стандартных ошибок коэффициентов. Наряду с этим 

можно заметить, что тест Дурбина Ватсона на наличие автокорреляции случайных ошибок показал статистически 

значимые результаты во второй модели. Более того qq-график остатков показывает не нормальное распределение 

остатков в четырех моделях (Рис 2), тогда как в пятой остатки имеют относительно нормальное распределение 

(Рис.3).  
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Рисунок 2 – Распределение остатков в моделях 1-4 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение остатков в модели 5 

 

Для того чтобы исправить вышеуказанные проблемы с гетероскедастичностью и не нормальным 

распределением остатков была использована модификация линейной регрессии с трансформацией зависимой 

переменной по методу Бокса-Кокса (Таблица 3).В дополнении к трансформации Бокс-Кокс были использованы 

использованы робастные (состоятельные, крепкие) стандартные ошибки HAC во второй модели. Данные ошибки 

позволяют получить стандартные ошибки при наличии гетероскедастичности и автокорреляции [27], а также 

робастные стандартные ошибки Уйта для случая гетероскедастичности в моделях 1, 3, 4.  
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Таблица 3 - Результаты моделирования с трансформированной зависимой переменной 

 

Коэффициенты Модель 1 

(вызывает 

эмоции) 

Модель 2 

(содержит новую, 

полезную 

информацию) 

Модель 3 

(поделюсь со 

знакомыми) 

Модель 4 

(задумаюсь о 

здоровом образе 

жизни) 

Пересечение 0.1585 *** 

(0.040) 

1.223 *** 

(0.043) 

0.9232 *** 

(0.022) 

0.0481 * 

(0.023) 

Эмоциональное влияние -0.4212 *** 

(0.039) 

0.5203 *** 

(0.046) 

0.1963 *** 

(0.024) 

-0.1109 *** 

(0.025) 

Интерес -0.014 

(0.047) 

0.0248 

(0.036) 

-0.026 

(0.021) 

-0.0342 

(0.022) 

Социальная значимость 0.2316 *** 

(0.038) 

0.3046 *** 

(0.035) 

0.1953 *** 

(0.023) 

-0.0087 

(0.027) 

F статистика 

 

 

Множественный 𝑅2 

(скоррект.) 

43.56 (p<2.2e-16) 

 

 

0.3219 

 

88.34 

(p<2.2e-16) 

 

 

0.4934 

58.11 

(p<2.2e-16) 

 

 

0.3891 

8.385 

(p=2.403e-05) 

 

 

0.076 

 

В скобках показаны робастные стандартные ошибки. Интерпретация коэффициентов хоть и стала труднее из-за 

трансформации, тем не менее в данном случае более важен показатель статистической значимости показателя. Из 

результатов моделирования можно увидеть, что переменные социальной значимости и интереса потеряли 

статистическую значимость в модели 4, однако остался на прежнем уровне в моделях 1-3. В дополнении переменная 

эмоциональное влияние показала статистически значимые результаты, как и прежде во всех 4 моделях. Можно 

также отметить, что пересечение стало статистически значимым во всех 4 моделях, однако данный результат не 

столь важен как результаты независимых переменных. 

Результаты моделирования показывают, что гипотеза один и гипотеза 3 в большей степени подтвердились, 

особенно это заметно в объединенной модели в которой увеличение социальной значимости на одно стандартное 

отклонение ведет к увеличению индекса устойчивого развития личности на 5.025e-01 единиц стандартного 

отклонения, а увеличение эмоционального влияния на одно стандартное отклонение ведет к увеличению индекса 

устойчивого развития на 1.318e-01 единиц стандартного отклонения. 

Наибольшая степень влияния на устойчивое развитие личности выявлено по таким его компонентам как 

влияние эмоциональную устойчивость и влияние на интеллектуальную устойчивость. При этом влияние на 

физическую устойчивость и социальную устойчивость было определено как незначительное. 

Наибольшее влияние на эмоциональную устойчивость личности оказывают такие топики как: насилие в семье, 

в отношении женщин и детей; криминал; качество оказания медицинских услуг, здравоохранение(За исключением 

компонента здоровья в модели 4). Значительное влияние на интеллектуальную устойчивость оказывают 14 топиков 

из 60, из которых топ-5 включает такие тематические области как: законодательство; международные отношения и 

внешняя политика; эпидемии и заболевания; качество оказания медицинских услуг, здравоохранение; развитие 

инновационных технологий, стартапов. 

Заключение. В целом можно сделать вывод, что социально-значимая, а также эмоциональная текстовая 

информация имеет статистически значимое влияние как на отдельные компоненты, так и на агрегированный индекс 

устойчивого развития личности. Вследствие этого предложенный индекс и компоненты устойчивого развития 

являются рабочими и могу быть использованы в практическом применении. Компоненты устойчивого развития 

личности также агрегированы в квартили в рамках социальных категория (возраст, образование, материальное 

положение).Данные показатели содержатся в приложении на диске. Квартили получены на основе аддитивных 

индексов, где каждый компонент представлен в качестве доли от общего показателя. К примеру, показатель 

«поделюсь информацией» для возрастной группы 16-25 поделен на общий показатель «поделюсь информацией» для 

всех возрастных групп и сведен в аддитивный индекс с другими 3 показателями, полученными в качестве долей 

таким же образом. 

Одним из ограничений данного исследования является использование только заголовков в качестве текстовой 

информации, тогда как основной текст публикации является возможно даже более ценным с точки зрения 

устойчивого развития личности. Будущие исследования могут использовать проверенные компоненты устойчивого 

развития в данном исследовании и, вероятно добиться результатов на текстовом уровне. 
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MUSTAFA SHOKAY IS THE FOUNDER OF KAZAKH EMIGRANT JORNALISM 

 

Abstract 

The article deals with the formation and history of Kazakh emigrant journalism. The author emphasizes the relevance of 

the study of the history of the formation and development of Kazakh emigrant journalism in the context of the concepts of 

diaspora, emigrants, irridents, based on the research in political sciences. It is recommended to consider publications in 

Kazakh language published in and abroad in terms of the status of emigrant publications and Kazakh language publications 

abroad, analysing the history and direction of their publication.  

Mustafa Shokay was public and political figure. He has special place in our national history. Analyzing his editorial and 

journalistic works he is portrayed as a founder of Kazakh emigrant journalism. According to sources, he used the media as the 

main political tool in the struggle for the unity and freedom of Turkic people, and himself initiated the emergence of several 

emigrant publications.  

Keywords:emigrant, diaspora, irrident, emigrant journalism, publication, language 
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МҰСТАФА ШОҚАЙ ҚАЗАҚ ЭМИГРАНТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ эмигранттық журналистикасының қалыптасуы мен тарихы туралы сөз болады. Автор саяси 

ғылымдардағы зерттеулерді негізге ала отырып диаспора, эмигрант, ирридент ұғымдары аясында қазақ эмигранттық 

журналистикасының қалыптасуы мен даму тарихын зерттеудің өзектілігіне тоқталады. Шетелдерде жарық көрген 

және шығатын қазақ тілді басылымдарды шығу тарихын, ұстанған бағыт-бағдарын саралай отырып, эмигранттық 

басылымдар және шетелдердегі қазақ тілді басылымдар деген мәртебе тұрғысынан қарауды ұсынады.  

Ұлттық тарихымызда ерекше орны бар қоғам және саяси қайраткер Мұстафа Шоқайдың редакторлық, 

публицистік еңбектеріне талдау жасай келе, М.Шоқайды қазақ эмигранттық журналистикасының негізін қалаушы 

ретінде көрсетеді. Оның түркі халықтарының бірлігі мен азаттығы үшін күрес жолында ақпарат құралдарын басты 

саяси құрал ретінде пайдаланғандығы, өзі де бірнеше эмигранттық басылымдардың өмірге келуіне бастамашы 

болғандығы дерек көздерін негізге ала отырып ашылған. 

Түйін сөздер: журналистика, радио, мерзімді басылымдар, эмигрант, диаспора, ирридент, эмигранттық 

журналистика, жанр, тәуелсіздік, тіл, мәдениет, дәстүр, азаттық, күрескерлік 
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МУСТАФА ШОКАЙ ОСНОВАТЕЛЬ КАЗАХСКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Аннотация 

 Статья посвящена становлению и истории казахской эмигрантской журналистики. Автор подчеркивает 

актуальность изучения истории становления и развития казахской эмигрантской журналистики в контексте 

концепций диаспоры, эмигрантов, ирридентов, основанных на исследованиях в области политических наук. 

Рекомендуется рассматривать издания на казахском языке, издаваемые в стране и за рубежом, с точки зрения статуса 

эмигрантских изданий и изданий на казахском языке за рубежом, анализируя историю и направление их издания. 

Мустафа Шокай был общественным и политическим деятелем. Он занимает особое место в нашей 

национальной истории. Анализируя свои редакционные и публицистические работы, он предстает как 

основоположник казахской эмигрантской журналистики. По данным источников, он использовал средства массовой 

информации как главный политический инструмент в борьбе за единство и свободу тюркского народа, а также сам 

инициировал появление нескольких эмигрантских изданий. 

Ключевые слова: эмигрант, диаспора, ирридент, эмигрантская журналистика, публикация, язык 
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Introduction. According to researchers, nowadays in more than 40 countries around the world there are approximately 

three and a half million Kazakhs. There are different ways and reasons for migration from their homeland. Political science 

considers those Kazakhs who are abroad as diaspora, irridents and emigrants due to the reasons of settlement and migration 

from historical homeland. Diaspora is the relocation of a certain part of the population to another country due to economic, 

geographical and political factors [1,239]. An emigrant is an involuntary migrant from his homeland due to political , 

economic, religious and other issues, irrident is a part of the population living in their historical homeland, but remaining in 

another state due to certain political circumstances [2,162]. If we apply these definitions to Kazakh people, we can say 

Irrigations of Kazakh people living in Astrahan, Orenburg, Qorgan, Omby, Altay Autonomous region in Russia; Altai, 

Tarbagatai, Ile, Qulja in China; Bayan-Ulgii region in Mongolia; Syrdarya, Shyrshyq, Qyzylqum, Myrzashol districts in 

Uzbekstan. Kazakhs who were forced to emigrate from China, Mongolia, Central Asia to European countries due to political, 

historical or other circumstances, should be called emigrants.  

Russian scholars also distinguish between the status of the diaspora and migration. Tishkov offers his version ‘The 

diaspora is a place of migration under the influence of political influence, while migration is dominated by the social situation’ 

[3, 42-63]. A. Zelenin’s offer is ‘Those who emigrated from Russia before 1917 were migrants and those who emigrated after 

1917 were emigrants. They formed Russian diaspora in the early twentieth century. They formed Russian diaspora in the early 

twentieth century [4.30].  

Since the independence time, more than twenty years the sciences of history, cultural studies, ethnography, philosophy, 

literary criticism, linguistics began to be studied the lifestyle, ethnography, language, literature of our compatriots abroad. 

Researchers of the history of journalism are not left out of this topical issue in national science. We can call as innovative 

researches the works on Kazakh publications published in and aboard as works of R.Sh. Nuriden (International Radio 

Journalism. Almaty. 2012) R.Sharipovna (Foreign Radios Broadcasting in Kazakh. Almaty. 1997), Baimolda (Radio Liberty. 

History and Experiences. Almaty. 2009), In the works of N.Omashev and Sh.Begimtaeva (Modern foreign journalism. 

Almaty. 2000). Several candidate dissertations were also defended on these issues. However, this does not mean that Kazakh 

publications published abroad have been fully studied. There are still issues in the history of journalism that need to be studied 

in detail. One of them is Kazakh emigrant journalism. The first and most fundamental research in this area is the monograph 

“The person recognized by the world” of Doctor of Historical Sciences, Professor K.Esmagambetov. (Almaty, 2008).  

1. Literature review.While political science considers our compatriots living abroad in terms of the status of the 

diaspora, emigrants, irridents, studying the history and principles of publications published in Kazakh-language abroad and to 

determine their status in terms of emigrant publications and Kazakh-language publications abroad is one of needs for the 

history of journalism. As not all publications published abroad can be considered as emigrant publications.  

The history of Kazakh emigrant press is directly connected with the name of Mustafa Shokay. He understood the 

importance of newspapers and magazines in the political struggle even before emigration. Therefore, he took an active part in 

publication of newspaper “Birlik Tui” and in the identification of its direction. Unfortunately, the newspaper published in 

Tashkent in 1917 was closed a year later in the middle of April in 1918 [5,75]. At the same time, M.Shokay was the member 

of editorial board of the newspaper “Ulig Turkistan” that began to publish from April in 1917 at the initiative of National 

Center of Muslims of Turkestan region. And also he actively participated in the work of the newspaper. The newspaper 

publised several articles according to the unity of Turkic people, the colonial policy of newly established Soviet government, 

land, national liberation and liberty. Although, as the editor of newspaper was Fatih Keremi, Tatar from Kazan, we can see 

that M.Shokay’s opinion prevailed in determining the main position of the publication. From these two editions we can 

recognize M.Shokay’s journalistic, publistic, editorial and organizational skills. Mustafa Shokay was forced to leave the native 

country realizing from the first day of its establishment that the Soviet government would not allow any democratic 

movements and also the new state was a legitimate continuation of Tsarist Russia. While in exile, he pursued a political career 

as a journalist and editor. He uses the media as the main weapon in the struggle for national liberation.  

Arriving in Tbilisi in April 1919 M.Shokay participated in the publication of newspapers in Russian “Abroad” and in 

Turkish “Shafak”. However, both publications were closed after the establishment of the Soviet goverment in the Caucasus. 

Realizing the danger of staying in the Caucasus M.Shokay moved to Paris in May 1921. But he seems to be hesitant if he 

would stay in one of county of Western Europe or move to the United States. In 1922 he visited Italy.He spent six month of 

1923 year in Germany. At the end Mustafa decided to stay in Paris, the capital of political emigration[6, 225].  

At that time Turkey and Paris were the countries with the largest concentration of emigrants from the Central Asia and 
the Tatar and Bashkurt emigrants had good relations with Turkey. In the second half of the 19th century and the beginning of 
the 20th century, after the October Revolution of 1917 thousands of Tatars settled in Turkey. A.I. Galyamutdinov is one of the 
researchers of Tatar emigrant journalism offers his point as “Tatar intellectuals as Y.Akchury, G.Iskhaki, S.Maksudi, 
G.Battala, A.Z.Validi, R.Rahmati, H.Zubayra and others were forced to move to other countries. Turkey has become their 
second home” [7]. It is clear that Shokay’s main goal in choosing Paris was to continue his struggle with like-minded, oriented 

political immigrants and to establish closer ties with Turkey. After the arrival to Paris M.Shokay achieved this political goal. 
He established contacts with the above-mentioned Tatar intellectuals and emigrants of other Turkic people. “In the autumn of 
1923, on the initiative of G.Iskhaki, S.Maksudi, G.Battala, G.Teregulov, F.Tokhtarov, I.Akchurin, A.Shafeev, Z.Validi, 
M.Bokeyhanov and other Tatar, Bashkur and Kazakh emigrants gathered in Berlin. The decision was made to publish the 
magazine “Mili Yul” in Tatar language” [8]. It should be noted that the author of the article mentioning “M.Bokeyhanov” 
might be M.Shokay. It is known from history that among Tatar, Bashkurt and Kazakh intellectuals there was no political 

figure named as M.Bokeyhanov. If he referred to Alihan Bokeihanov who had not been in exile in Turkey, Berlin or Paris. On 
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the contrary, we can see through archival documents and historical memories that M.Shokay was in agreement with Tatar 
and Bashkurt emigrants, including G. Iskhaki, S.Maksudi, I.Akchurin.  

Russian emigrants in Paris also acknowledge the comprehensive knowledge of Mustafa writing about his political 
foresight. Therefore newspaper editorial offices keep their doors open for him. In 1922 M.Shokay was invited to work in two 

or three publishing houses in Berlin. This is evidenced by the words of M.Shokay in a letter to N.P.Arhangelsky on the 12th of 
May, 1922: “I edited and published magazines in Russian, pudlished two newspapers in Turkish and was the editor-in-chief 
of another newspaper in Russian” [6, 281]. 

Methodology.Due to the policy of Soviet ideology, we have been unaware of legacy of M. Shokay for many years. 
Only in the post-independence years it was begun to study his legacy, political and military activities, and the period of 
emigration. Nowadays magazines published by M.Shokay are mentioning and studying just in the history of Kazakh 

journalism. In fact, the magazines published by M.Shokay in exile should be considered and studied in the context of Kazakh 
emigrant journalism. The article analyzes the works of foreign and domestic literary critics, historians, political scientists on 
the history of journalism and identifies the magazines published by M.Shokay as emigrant publication. In addition, 
conclusions were drawn through the analysis of domestic and foreign archival materials related to the life and journalistic 
activities of M.Shokay and his political and military career.  

Results.No matter where Shokay went, he never gave up the press. He tried to implement his ideas of nationalism and 

Turkizm through periodicals. His articles were published in French in Prometheus, Orien e Oxidan, articles in English in 
Asian Review. He published articles in Russian in his fellow student, Russian emigrants as Kerenski “Days” newspaper and 
Milukov’s newspaper as “Latest News”. However M.Shokay soon realized that russian democracy could not be a reliable for 
Turkestan national movement [6, 229]. Therefore, Mustafa with his ideological partner A.Z. Validi raised the issue of opening 
a publication of Turkestan National Union. A.Z. Validi was Tatar intelectual, who clearly felt the need for and independent 
publication that could mourn the loss of Turkic people and was a true sympathizer of the whole idea of Turkestan. There was 

made a decision on the publication of the newspaper, its language and program in May 12th in 1925 [6,281]. In October on the 
same year this issue was finally discussed and the organization of publication, the organization of funding for it was entrusted 
to A.Z.Validi as organizer of National Unity of Turkestan [9]. In accordance to this decision the first number of Yeni 
Turkestan magazine was published in Istanbul in June 1927. About the work of M.Shokay in the publication of the magazine 
A.Z.Validi’s mentions: “ Organizing the magazine Yeni Turkestan the role od Shokay was special, Shokaev was the first to 
earn money and first the idea of publishing a magazine came to Shokaev [10]. 

The magazine aims to strengthen the unity of language and mentality between the people of Turkestan and people of 
Turkey. The main purpose was to acquaint the emigrants with the life of Turkestan, their dreams and interests, the national 
liberation movement of Turkestan, the socio-economic and political situation, Turkish culture [6,282]. 

Yeni Turkestan plays an important role in spreading the idea of national liberation and Turkic ideasand promoting the 
spiritual unity of the Turkic people. M.Shokay published articles in the magazine as “Ideological and practical aspects of the 
Bolshevik national policy in Turkestan”, “Soviet hunger policy in Turkestan”, “Turkestan is facing famine”, “On the 

national question”, “On the state of Turan and others”. These articles were valuable at that time as they revealed the true 
nature of Soviet ideology.  

The growing political activity of Turkestans and the the growing demand for national publications require the Turkestan 
National Unity to have a new publication that will co-operate with the Yeni Turkestan magazine. M.Shokay prepared for its 
organization sending a representative to Turkestan at his own expense and establishing contacts with people in Afghanistan 
and Iran. He will be out of France for more than two weeks to raise funds[11]. 

On December 2, 1926, M.Shokay wrote to his colleagues in Warsaw about the opening of a new edition: “If it is 
implemented, the publication of the magazine will require me to be free. I attached great importance to this work… We have 
just started to look for a practical way of national struggle. We do not expect immediate results and do not make such 
promises… but from the point of view of long-term state interests, our work is already useful [12]. As the result of such work, 
in December 1929, the first number of the magazine “Young Turkestan” was published in Berlin. This magazine was In 
Turkish-Chagatai language with Arabic letter and it was funded by the Prometheus Foundation.  

Initially, approximately the magazine had 40 pages, and it had only two or three sections. However, it is obvious that 
each heading served to reveal the content and increase the value of the publication. For example, in the first number of the 
magazine Politics section the main articles of the editor M.Shokay “Our way”, “From Editorial Board ‘Young Turkestan”, in 
Literature section The poems of Magzhan Zhumabaev, In News section news from Turkestan were published.  

M.Shokay in his main article “Our way” outlined the main tenet of the magazine saying that Bolsheviks wanted to 
create republics with “type is national, content is socialist” in Central Asia and Kazakhstan, but under the guise of various 

slogans it openly states that it is a continuation of the former of Tsarist colonial system, Russian chauvinism. In fact, this was 
the political foresight of M.Shokay. In the article dedicated to the fifth anniversary of “Young Turkestan” (M.Shokay, 1934) 
“There is not a single source of Turkestan emigration that does not read Young Turkestan. Letters from Arab countries, 
Turkey, Persia, India, Afganistan, China, The Far East and other countries can be a clear proof of the scale of Young 
Turkestan and their great respect for it” [13]. 

According to archival data The Turkish ambassador in France to M.Shokay expressed his opinion that Young Turkestan 

magazine was of great interest in the capital of Turkey and asked him to send the magazine to the embassy regularly [14]. 
these two archival data prove that the magazine was distributed in several countries and had thousands of readers.  

In general, Young Turkestan magazine was the most outstanding work of M.Shokay showing his journalistic, editorial 
and organizational skills.  
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K.Esmagambetov is the scientist of studying Shokay according to archival data substantiates the fact that in addition to 

the above-mentioned magazines Shokay published the magazine “Turkestan”. The magazine previously unknown in the 

history of journalism was published in Germany. The magazine published articles about the life of Turkic emigrants abroad, 

the socio-economic and political situation in the Central Asian republics, the unity of the Turkic people, the attitude of the 

Soviet authorities to the colonial nations. One of the main news of the magazine was the publication of new materials on the 

history and culture of Turkestan in French and German Literature. Political commentaries such as “Soviet Colonies” and “A 

Conference on Turkestan in Berlin” also differed in content. Unfortunately, the magazine did not last long. The magazine 

publishing in five numbers from October 1934 till February 1935 was closed. Due to the lack of data we cannot say under 

what circumstances this publication was closed. It is known that the Turkish state was reluctant to distribute this publication 

on its territory. With 51th part of Law according to “On publishing” the Foreign Ministry’s ban on the entry of the magazine 

“Turkestan” in Turkey in connection with the publication of harmful articles about our country was issued on 

11.12.1934.proposal in letter № 805 by the delegation of the Executive Representatives dated 20/12/1934” . The document 

signed by the President testifies to this [15]. This was a time when Turkey established and strengthened ties with the USSR. 

Therefore it is known that the Turkish state was reluctant to spread anti-Soviet view in emigrant press.  

M.Shokay began his journalistic career with publications :BirlikTui”, “Ulig Turkestan”, then founded the magazines 

“Yeni Turkestan”, “Young Turkestan”, “Turkestan” and contributed to their formation and development. The magazine has 

been distributed in several Turkic-speaking and Muslim countries. It is noteworthy that all the magazines founded by 

M.Shokay are associated with the name of Turkestan. In fact, this is a manifestation of his Turkic dream in his journalistic and 

editorial work. Most importantly, Shokay laid the foundation to political journalism and Kazakh emigrant journalism through 

his article on the creation of a common state for the Turkic people, the unity and alliance of the Turkic people awakening of 

national and militant consciousness.  

Conclusion.Studying the history and trends of M.Shokay publications, we can see the following features of emigrant 

journalism: first, all of the above mentioned media (from magazines opened by M.Shokay to bulletins) were initiated by 

emigrants, and even they were published with their own funding; secondly, no matter where the emigrant publications were 

published, he did not propagate the ideology of that state, on the contrary, he focused only on the propaganda of the Kazakh 

national ideology or the Turkic ideology; thirdly, emigrant publications were published not only in Kazakh, but in the media 

regardless of the language, mainly national issues: language, religion, customs, traditions and other national values were 

promoted, and most importantly, the colonial of Soviet government, chauvinistic stance on non-Russian made public; 

fourthly, the main purpose of such publications was to awaken the national consciousness, to call the colonial nations to the 

struggle for liberation.  

So, not all Kazakh language media outlets abroad were involved in Soviet power and national political issues. Therefore, 

we can say that emigrant journalism has served to create an independent, free state to inspire national consciousness.  
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МҰСТАФА ШОҚАЙ ХАТТАРЫНЫҢ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 

 

Аңдатпа 

Мұстафа Шоқай – тұңғыш қазақ эмигранты, шетелдерде саяси эмиграцияда жүріп ұлт бостандығы, мемлекет 

тәуелсіздігі, түркі халықтарының бірлігі жолында күрескен қоғам қайраткері. Ол Қоқан автономиялық 

республикасының негізін қалаушы. Кеңестік идеологияның шағын ұлт өкілдері мен олардың саяси қайраткерлеріне 

деген қысымынан мәжбүрлі түрде шетелге қоныс аударған. 1917 жылы билікке келген большевиктер үкіметіне 

барынша қарсылық танытып, Орта Азиядағы түркі халықтарын біріктіру жолында күрескен.  

Саяси көзқарастары мен ұстанымдарын қазақ, орыс, ағылшын, француз, түрік тілдерінде шетелдік бұқаралық 

ақпарат құралдарында жариялай отырып, Шығыс, Батыс, Европа мемлекеттерінің саяси қайраткерлеріне өзін саяси 

күрескер ретінде мойындатқан. ХХ ғасырдың алғашқы жартысында әлем саясаткерлерімен байланыс орнатқан.  

Мұстафа Шоқай шетелдерде жүріп бірнеше саяси-қоғамдық журналдар ашып, өзін публицист, редактор ретінде 

танытқан. Оның артында публистикалық мақалалары мен естеліктері, түрлі деңгейдегі жиындар мен форумдарда 

сөйлеген сөздері қалды. Осындай мұраларының арасында М.Шоқайдың саясаткерлермен, ғалымдармен, мемлекет 

басшыларымен, туған туысқандарымен, өнер адамдарымен жазысқан хаттарының орны ерекше. 

Мақалада М.Шоқайдың эпистолярлық мұрасы және оның тарихи маңызы туралы сөз болады.  

Түйін сөздер: эмигрант, эмиграция, эпистолярлық жанр, ұлт тарихы, эмигранттық журналистика, идеология, 

кеңес үкіметі, жанр, хат, көзқарас, тарихи дерек 
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THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE LETTERS OF MUSTAFA SHOKAY 

 

Abstract 

 Mustafa Shokay is the first Kazakh emigrant, public figure who fought for national freedom, state independence and the 

unity of Turkic people in political emigration abroad. He is the founder of Kokand Autonomous Republic. He was forced to 

emigrate under the pressure of Soviet ideology on ethnic minorities and their politicians. He strongly opposed Bolshevik 

government, which came to power in 1917 and fought for the unification of Turkic people of Central Asia. 

He published his political views and principles in foreign media in Kazakh, Russian, English, French and Turkish 

languages and recognized himself as political fighter for political figures of eastern, western and European countries. In the 

first half of the XX century, he established contacts with world politicians. 

Mustafa Shokay traveled abroad, opened several political and social magazines and established himself as a publicist 

and editor. He left behind himself journalistic articles and memoirs, speeches at meetings and forums at various levels. 

Among such heritage, special place occupies letters of M. Shokay, which he wrote to politicians, scientists, heads of state, 

relatives and artists. 

The article discusses the epistolary heritage of M. Shokay and its historical significance. 

Keywords: emigrant, emigration, epistolary genre, history of the nation, emigrant journalism, ideology, soviet 

government, genre, letter, point of view, historical fact 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИСЕМ МУСТАФЫ ШОКАЯ 

 

Аннотация 

Мустафа Шокай-первый казахский эмигрант, общественный деятель, который боролся за национальную 

свободу, государственную независимость и единство тюркского народа в политической эмиграции за рубежом. Он 

является основателем Кокандской Автономной Республики. Он был вынужден эмигрировать под давлением 

советской идеологии на национальные меньшинства и их политиков. Он решительно выступал против 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №4(74), 2020 ж. 

459 

большевистского правительства, пришедшего к власти в 1917 году, и боролся за объединение тюркских народов 

Средней Азии. 

Он публиковал свои политические взгляды и принципы в зарубежных СМИ на казахском, русском, 

английском, французском и турецком языках и признавал себя политическим борцом за политических деятелей 

восточных, западных и европейских стран. В первой половине XX века он установил контакты с мировыми 

политиками. 

Мустафа Шокай ездил за границу, открыл несколько политических и общественных журналов и 

зарекомендовал себя как публицист и редактор. Он оставил после себя публицистические статьи и мемуары, 

выступления на совещаниях и форумах различного уровня. Среди такого наследия особое место занимают письма 

М. Шокая, которые он писал политикам, ученым, главам государств, родственникам и художникам. 

В статье рассматривается эпистолярное наследие М. Шокая и его историческое значение. 

Ключевые слова: эмигрант, эмиграция, эпистолярный жанр, история нации, эмигрантская публицистика, 

идеология, советская власть, жанр, письмо, точка зрения, исторический факт 

 

Кіріспе. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымның басқа ғылым салаларынан басты ерекшелігі – оның мемлекет пен 

қоғамның идеологиясына байланысты болуында. Ғылым мен саясат, ғалым мен идеология бір-бірінен алшақ жатқан 

ұғымдар болып көрінгенімен, басты зерттеу нысаны қоғамдағы саяси-әлеуметтік, рухани-мәдени жағдай болып 

табылатын тарих, саясаттану, әдебиеттану сияқты ғылым салалары қашанда мемлекеттің бақылауында болатыны 

шындық. Бұл әсіресе, отар мемлекеттер мен отар халықтар тарихынан анық көрінеді. Үш жүз жылдан астам уақыт 

Ресей патшалығы мен Кеңестер одағының бодандығында болған қазақ халқының жүріп өткен жолы мен ғылым 

тарихы (историогрфия) – осы сөзіміздің айқын дәлелі.  

Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін шетелдердегі қазақ эмигранттары, олардың өмірі мен саяси қызметі, 

эмиграцияға кету себептері мен кезеңдері, шығармашылығы туралы айту, жазу, зерттеу мүмкін болмады. «Өйткені 

тәуелсіздік алғанға дейін шетелдердегі қазақтардың мәдениетін зерттеу былай тұрсын, қоғамдық ғылымдар 

жүйесінде Отанымыздан тысқары тұратын қандастарымыздың мәселесімен айналысатын диаспорология саласы да 

болған жоқ» [1.5]. Оның ең басты себебі, кеңестік идеология Одақтас Республикалар құрамындағы ұлттардың 

тарихын оқытуға, зерттеуге мүмкіншілік бермеді. Одақтас Республикалардың мектептері мен жоғары оқу 

орындарында тек КСРО тарихы мен КПСС тарихы ғана оқытылды. Онда тек мемлекет құрушы ұлттан (орыс ұлты) 

басқа халықтан шыққан ұлт зиялылары туралы шынайы мәліметтер мен деректер болмады. Мәселен, шетелдердегі 

қазақтар туралы Отанын сатқан опасыздар деген ғана ұғым-түсінік қалыптасты. Соның салдарынан отандық 

ғалымдар үшін қазақ диаспорасы мен ирриденттері, қазақ эмигранттары туралы зерттеу «жабық» тақырып болды.  

Кеңестік билік тұсындағы қазақ ғылымына жасалған осы қиянат еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін қалпына келе 

бастады. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымда жаңа бағыт – шетелдердегі қазақтар мәселесін зерттеу жүргізуге 

мүмкіндік туды. Осы ретте тұңғыш қазақ эмигранты Мұстафа Шоқайдың өмірі мен күрескерлік жолы туралы 

зерттеулерді айта кетуіміз керек.  

Соңғы 20-25 жыл көлемінде М.Шоқай туралы Түркия, Татарстан, Қазақстан ғалымдарының бірнеше зерттеу 

еңбектері жарыққа шықты, қазақ ғылымында «Мұстафатану» атты жаңа ғылым саласы өмірге келді. Әрине, бұл 

М.Шоқайдың өмірі,саяси-күрескерлік жолы толық зерттеліп болды дегенді білдірмесе керек. Өйткені М.Шоқай – сан 

қырлы тұлға.  

Ол – тек қазақ халқының ғана емес, тұтас түркі халықтарының ұлттық бостандығы жолындағы күресінің 

стратегиясы мен тактикасын айқындаған қайраткер.ХХ ғасыр басында құрамына Сырдария, Ферғана, Самарқан 

уәләяты толығымен енген Түркістан автономиялық мемлекетінің негізін қалаушы да осы М.Шоқай болатын.  

Әдебиеттерге шолу. Саясаткер ретінде ол жаңа орнаған Кеңес өкіметі патшалық Ресейдің заңды жалғасы 

екендігін көре білді. Бұған дейін қазақ жерін тұтастай отарлап алған Ресей империясының мұрагері ретінде отарлау 

саясатын тереңдей жүргізе беретінін де түсінді. Өзі сияқты азаттық жолындағы қазақ зиялыларының қуғынға 

ұшырайтынын білгендіктен, Мұстафа Шоқай амалсыз елден кетуге мәжбүр болды. «М.Шоқай 1921 жылдың мамыр 

айында Парижге қоныс аударады. Бірақ Батыс Еуропаның қай елінде тұрақтауы не болмаса Америка Құрама 

штаттарына қоныс аударуы жөнінде екіойлы болып жүрген тәрізді. 1922 жылы ол Италияға да барып қайтады. 1923 

жылдың алты айын Германияда өткізеді. Ақырында Мұстафа саяси эмиграцияның астанасы саналатын Парижде 

қалуға шешім қабылдайды» [2.225]. 

Ол кезде Түркия мен Париж эмигранттар көп шоғырланған мемлекеттер болатын. Орта Азиядан келген 

эмигранттар мен татар, башқұрт эмигранттарының Түркиямен байланысы жақсы жолға қойылған еді. «ХІХ 

ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында, 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін мыңдаған татарлар 

Түркияға қоныстанған болатын. Татар зиялылары – Ю.Акчуры, Г.Исхаки, С.Максуди, Г.Баттала, А.-З.Валиди, 

Р.Рахмати, Х.Зубайра т.б амалсыздан өзге елдерге қоныс аударды. Түркия олардың екінші отанына айналды»,-дейді 

татар эмигранттық журналистикасын зерттеушілердің бірі А.И.Галямутдинов [3.12]. Шоқайдың Парижді таңдаудағы 

басты мақсаты өзімен ниеттес, бағыттас саяси эмигранттармен тізе қосып, күрес жолын жалғастыру және Түркиямен 

тығыз байланыс жасау болғаны анық.М.Шоқай Парижге келгендегі өзінің осы саяси мақсатына қол жеткізді. 

Жоғарыда айтқан татар зиялыларымен, басқа да түркі халықтары эмигранттарымен байланыс орнатты, сөйтіп туған 

жерден жырақта эмигранттық өмірі, күрес жолы басталды.  
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Өзінің саяси-күрескерлік жолында бұқаралық ақпарат құралын басты қару ретінде ұстанған М.Шоқайдың 
публицистикалық мақалаларынан басқа өз заманындағы рухтас, ниеттес зиялылармен жазысқан хаттары мен 
естеліктері де – бүгінгі ғылым үшін өзекті зерттеу тақырыптарының бірі. «Әдебиет әлеміндегі хат жанры осы кезге 
дейін тұрмыстық өмірде көп кездесіп, адамзат тарихындағы руханиятта айтарлықтай із қалдырды. Эпистолярлық 

мәдениет қоғамдық, саяси, әлеуметтік және әдебиет, мәдениеттегі құбылыстарда адам мен адамның, қоғам мен 
қоғамның, ұлт пен ұлттың, ұрпақ пен ұрпақтың арасында диалогтық дәстүр қалыптастырып, сөйлеу жанрының жан-
жақтылығын қамтамасыз етті»,-[4.9] деген пікір тұрғысынан қарасақ, эпистолярлық мұраның, соның ішінде 
М.Шоқай сынды саяси тұлғаның хат мұрасының маңыздылығы айқындала түседі.  

Герцен «...дәуір документі» деп атаған эпистолярлық жанр туралы Қ.Ергөбек: «Хаттардың астарына үңіліп, 
әлеуметтік-саяси мәніне зер салу, эпистолярлық жанр ретінде жинақтай қарастырып, тарихы мен теориясына ден 

қою – қазақ әдебиеттану ғылымы үшін үрдіске айнала қойған жоқ»,- дейді[5.245]. Шынында, әдебиеттану ғылымы 
эпистолярлық жанрдың өзіндік ерекшелігі мен стилі, табиғаты, ең бастысы, тарихи дереккөзі ретіндегі маңызын 
толық ашты деп айта алмаймыз. Адамның психологиялық көңіл-күйінен бастап тұтас қоғамның тарихынан сыр 
шертетін хат жанры – әлі де зерттеу мен зерделеуді қажет ететін өзекті тақырыптың бірі.Осы орайда көптеген 
зерттеушілер «...бұл салада зерттелуге тиісті материал кез келген адамның күнделікті тұрмысқа, үй ішіне, қара 
басына қатысты жайларды сөз еткен хаттары емес, белгілі бір қоғам қайраткерлерінің, қалам иелерінің, ғылым-білім 

өкілдерінің, көбінесе әлеуметтік не өзге де мәні бар мазмұндағы корреспонденциялары болуға тиіс»,- дейді [6.229]. 
Десе де жоғарыда айтып өткеніміздей, әр кезеңде өмір сүрген қоғам қайраткерлерінің тарихи мәні зор хаттарынан 
бастап, бір-біріне жазысқан сырластық хаттарының (зерттеушілердің бөлуі бойынша –ред.) өзі де уақыт өте келе 
өзіндік құндылығымен ерекшеленеді. Мұны ғалымдар «М.Балақаев, Е.Жанпейісов хаттарды былайша 
топтастырады: «1) ресми хаттар; 2) ресми-іскери және іскери хаттар; 3) тұрмыстық хаттар, олардың екі түрін 
ажыратады: сырластық және достық хаттар»,- деп тағы бір зерттеуші растайды[7.5].Келісетініміз, хаттың көпшілік 

жағдайда нақты бір адамның ғана қызығушылығын тудыратыны, нақты бір адресаттың ғана жауабынан 
тұратындығы. Сондықтан да көптеген ғылыми зерттеулерде хаттың жанр ретінде қарастырылуы қалыс қалып 
жататындығы шындық. Бұл ойымызды шыққаны бірнеше жылдың бедерінде сақталынған «Античная 
эпистолография» атты еңбектегі: «Когда перечисляют жанры, созданные античной литературой и унаследованные 
европейской литературой нового времени, обычно называют эпос, лирику, трагедию и комедию, историческую, 
ораторскую и философскую прозу и очень редко вспоминают о еще одном жанре. Этот жанр – письмо» деген сөздер 

де баяғыда растап берген [8.3]. Сол секілді аталмыш зерттеуде тағы да хат жанрының басқа жанрларға қарағанда өте 
аз еске алынатындығы туралы мынадай дәйек келтіреді: «...Когда пишут письма, забота о художественности обычно 
стоит на последнем месте; и получаются произведения, интересные и важные для пишущего и для получателя, но 
более ни для кого» [8.3]. 

Эпистолярлық жанр туралы айтқанда көптеген әлем әдебиетінің теориялық негізін қалаған зерттеушілердің 
ішінде оқ бойы озық тұратын орыстардың эпистолярлық әдебиетті жанр ретінде ертелеу зерттегендігін айта 

кеткеніміз жөн. Олар сондай-ақ, хат мәтінінің замандар бойы қалыптасып, тұрақты нормаға түсіп, ішкі даму процесі 
негізінде сыртқы қоғамдық-әлеуметтік өзгерістерге лайық икемделіп дамып отыратындығын да алға тартады. 
Зерттеуші Н.И.Гайнуллина эпистолярлық жанрдың даму тарихында құрылысы жағынан, жазылу мәнері мен 
талаптары жағынан т.б. өзгеріске түскендігін жіліктеп ашып береді. Ол:«В исторической перспективе эпистолярный 
жанр претерпел существенные изменения на всех уровнях структурном, содержательном, экспрессивно-
эмоциональном,функциональном. В этой парадигме не менее существенные изменения находим в нем и на уровне 

наименования. И здесь частное письмо не оказалось статичным и неизменным, а меняло или расширяло круг своего 
наименования в зависимости от внешних обстоятельств и места, которое занимал данный жанр в целом в системе 
функциональных жанров в разные периоды истории русского литературного языка»,- деп аталмыш жанрдың тілдік 
те, әдеби нормалық та сипатын дәйектейді[9.426]. 

Әдістеме. М.Шоқайдың эпистолярлық мұрасын шет елдерде эмиграцияда жүрiп өзінің идеялас жолдастары 
әзiрбайжан, татар, башқұрт, өзбек, ұйғыр, Кавказ халықтары өкiлдерi эмигранттары Аяз Исхаки, Заки Валиди, 

Әбдулуақаб Оқтай, Тахир Шағатай, Мәжидаддин Делил, Юсуф Ақшора, Алимардан Топчибаши т.б. жазысқан 
хаттары құрайды. Сонымен бірге шет елдерде жүріп, туған-туысқандарымен жазысқан хаттары да бар. Шамамен 
300-ге жуық сақталған хаттары негізінен шағатай және орыс, сондай-ақ, ағылшын, француз тілдерінде 
жазылған.«Тарих ғылымы қазіргі кезде жеке тұлғаға, оның ішкі жан дүниесіне, тарихи оқиғаларды қабылдауына 
ерекше көңіл бөліп отыр. Белгілі бір кезеңде өмір сүрген адамдардың психологиясы, рухани өмірінің деңгейі, 
қоғамдық санасы, ойы, сезімі, көңіл-күйі көрініс тапқан жеке тарихи деректерін (күнделіктер, естеліктер, хаттар) 

тарихи дерек көзі ретінде зерттеу тарихқа жаңа көзқараспен қарауға мүмкіншілік береді, тарихи дерек көздерінің 
кешенін кеңейте түседі»,-[10.3] деген ғылыми пайымы жеке тұлғалардың арасындағы хаттардағы тарихи деректілік 
маңызын аша түседі. Ендеше, М.Шоқай хаттары тек оның эмиграциядағы күрескерлік жолынан ғана емес, ұлт 
тарихын зерделеуде тарихи дерек ретінде де құндылығы жоғары. Мәселен, В.А.Чайкиннің 1922 жылдың 22 
наурызында М.Шоқайғажазған хатынан біраз тарихи сырды көре аламыз.Чайкин Вадим Афанасьевич (1886-1941) – 
социал-революционерлер (эсерлер) партиясы орталық комитетінің мүшесі, Бүкілресейлік Құрылтай жиналысы 

депутаттығына кандидат, Уақытша үкіметтің Түркістан комитетінің мүшесі. Бірінші Жалпықазақ съезінің жұмысына 
қатысқан. 1923-1933 жылдары айдауда болып, 1938 жылы қуғын-сүргінге ұшырап, 1941 жылы Орал түрмесінде 
бірнеше саяси қайраткерлермен бірге атылып кеткен. Ол саяси қызметімен бірге ғылыми жұмыстармен де 
айналысып, бірнеше зерттеу еңбектерін жазған [2.536].  
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Нәтиже. «Яш Түркістан» журналында бірге қызмет атқарған Ә.Оқтайдың: «Ол Түркістан халқын орыс 
диктатурасынан қорғауға күш салды, бірақ озық және адал ойлы славян халқының өкілдері Я.Газовский, 
И.Пильсудский, В.Чайкин, В.Наливкинге деген құрметі ерекше еді»,-деген пікірі [11] мен шоқайтанушы ғалым 
К.Есмағамбетовтің Түркістан қайраткерлері қатарында В.А.Чайкинді, А.А.Чайкинді, У.Қожаевты, 

Н.П.Архангельскийді [12.13] атауы В.Чайкин мен М.Шоқайдың саяси ұстанымдарының жақын болғандығын 
көрсетеді. 

В.А.Чайкиннің хаты көлемді, 1922 жылдың 22 наурыз-26 наурыз аралығында жазылған. Хатта қай күні, қай 
сағатта отырып жазғандығы анық көрінеді. Өзінің хатын В.А.Чайкин бірнеше пунктке бөліп жазған.  

1921 жылдың 29 желтоқсаны мен 1922 жылдың 23 қаңтары аралығында Түркістанда болғандығынан хабардар 
етеді. Түркістан сапарында Н.Төреқұловпен және А.Рахымбаевпен кездескендігін айтады.  

Түркістанда өзін жақсы қарсы алғандығын айта келіп, ондағы саяси жағдайлардан хабардар етеді. Мәселен, 
«басмашылардың» көтерілісіне байланысты «Түркістан басылымдарында өте жиі «басмашылық бітті» деген 
тақырыптар шықса да, оның қашан жойылатындығын ешкім де, тіпті билік те болжай алмайды»,-дей келе, сондай 
бір шабуылға өзінің куә болғандығын, көз алдында 6 кісінің өлгендігін айтады.  

Германияда тұратын түбі түркістандық ғалым Баймырза Хайт «ХХ ғасырдағы Түркістан» атты еңбегінде: 
«Басмашылар қозғалысы – түркі халықтарының ежелден басқыншыларға, отаршылдарға жан беріп, жан алысқан ұлт 

азаттық күресінің заңды жалғасы. Басмашылар өздерінің төл мемлекетін, ұлтын, елін, жерін, отбасын, еркіндігі мен 
азаттығын, адамдық құқы мен бостандығын қорғаған патриоттар»,-десе, М.Шоқай: «Басмашы» аталып жүргендер – 
көтерілісшілер мен Түркістанда орыс диктатурасына қарсы күресушілер, Түркістанды құтқару жолында қан төгіп, 
жанын пида етушілер» дейді. 

Орта Азия республикаларында ХХ ғасырдың басында кең көрініп, соңы 30-40 жылдарға дейін жеткен 
басмашылық қозғалыс туралы біз әлі кеңестік көзқараспен жүрміз. Шын мәнінде, басмашылық қозғалыс Кеңес 

үкіметіне қарсы күрескен, ұлт азаттық көтерілістерінің құрамдас бөлігі еді. Ендеше, осы қозғалысқа бүгінгі күннің 
тұрғысынан қарап, тарихи баға беретін уақыт та жетті ғой деп ойлаймыз.  

1921 жылы 30 мамырда М.Шоқайдың Е.К.Миллерге хатынан сол замандағы әлемдік саяси кеңістікте сөз болған 
тарихи оқиғаның куәсі боламыз. Бұл – М.Шоқайдың Е.К.Миллердің 5 мамырда жазған хатына жауабы. Хат «Британ 
қызметінің майоры Миллер мырзаға. Британдық Қара теңіз әскерлерінің бас пәтері. Мархабатты Тақсыр!» деп 
басталған.  

5 мамырда жазған Е.К.Миллер хатынан да, М.Шоқайдың осы хатынан да бірінші көрінетіні – ресми хат 
екендігі.  

М.Шоқай Е.К.Миллердің 5 мамырда жазған өтініш хатына жауап ретінде В.А.Чайкин бакулық 26 комиссардың 
өліміне қатысты барлық мәліметтерді 1919 жылы наурыз айының басында Ашхабад сапарында жинағандығын және 
оның қасында өзінің болғандығын айтады. В.Чайкиннің айыптау мақаласын жазуға негіз болған мәліметтердің 
Закаспий Қоғамдық құтқару комитетінің мүшесі Л.А.Зиминнен, Ашхабад түрмесінде тұтқында отырған Закаспий 

облыстық уақытша атқару комитетінің бұрынғы Фунтиков пен Седыхтан алынғандығын Зиминнің өз мәліметтерін 
жазбаша бергендігін айтады. Ең бастысы, М.Шоқай В.Чайкин мақаласындағы мәліметтердің негізсіз емес екендігін 
және оған бұл мәліметтерді берген А.Зиминнің өте адал адам екендігін жеткізеді. «Л.А.Зимин секілді ерекше адал 
адамның мұны ойдан шығаруы, тіпті Дружкиннің сөзін жай бұрмалауы да мүмкін емес деп ойлаймын. Ол кезде 
Дружкин Ашхабадта болатын. Кез келген уақытта Чайкинмен кездесуге және ақиқатын анықтауға мүмкіндігі болды. 
Оның үстіне бакулық комиссарлардың өлімі туралы Чайкин жинап жүрген мәліметтерде Дружкин өзінің негізгі 

куәлер қатарында екендігін де білетін» [12.55] деген Мұстафа жауабы бұл мәселеден өзінің толық хабардар 
екендігін, сонымен бірге ол мәліметтердің шынайы екендігіне еш күманданбайтындығын көрсетеді.  

Шоқайтанушы К.Есмағамбетов көптеген тарихи деректерде бакулық 26 комиссардың өліміне байланысты 
деректер мен мәліметтер жинауда М.Шоқай В.Чайкинге көмекші болды дегенге келіспейді. «Мұстафа өз серігі 
В.Чайкин жүргізген «тергеу» жұмыстарының бей-жай куәгері болған емес, ол бұл іске белсенді түрде атсалысты»,-
дейді [13.195]. М.Шоқайдың Миллерге жауап хатынан да осы жай аңғарылады.  

Хат «Мархабатты тақсыр, Сізге деген құрметімді қабыл алыңыз. Константинополь, Пера, Кішік Байрам көшесі, 
18.Менің Париждегі мекен-жайым: 179. Ре де ля Помп» деп аяқталады.  

Хаттың өзгешелігі сол, оның екі адамның арасында ғана емес, жазушының өзі үшін хат жазып, онда ең өзекті 
деген келелі мәселелерді түртіп, оны сақтап, кейінгіге мұра етіп қалдырылуы. Содан да болар, «Ғалымның хаты 
өлмейді» деген сөздің де күн өткен сайын құндылығы артуда. Осы орайда Мұстафа Шоқайдың «Лондонға сапар 
туралы қысқаша хатынан»[14.98] қайраткердің Лондонға барып, онда екі тақырыпта, бірі – «Кеңес Одағы және 

Шығыс Түркістан», екіншісі – «Түркістандағы большевиктік диктатураның 15 жылынан соң» деп аталатын 
баяндамаларын оқуы қажет сапары жайында айтылғандығына қанық боламыз. Автордың науқастанып қалуына 
байланысты Лондонда ол 3-4 күннен кейін ғана болу мүмкіндігіне ие болса да, оның баяндамасын тағатсыздана, 
сондай бір қызығушылықпен күтіп отырған ағылшындықтардың аталмыш баяндама аса құнды пікірлер айтуларына 
тиек болады. Бірнеше тілді меңгерген, оның үстіне аса білімдар М.Шоқайдың оқыған баяндамаларының мән-
маңызының бірінен бірі асып түскендігі соншалық, ұзақ жылдар бойы Ұлыбритания, Персия және Қашқардың 

консулы болған Перси Сайкс мырзадан бастап, басқа да лауазымды кісілер өз пікірлерін ортаға салады. Жазылған 
хаттан Лондондағы бірнеше күндік іссапарында маңызды саяси мәселелермен бетпе-бет келе отырып, Шоқайдың 
Шығыс Түркістан үшін шын мәнісінде қажетті құжаттармен танысып, өзінің қайраткерлік тұлғасын шетелдіктер 
алдында тағы бір мәрте танытқандығын бағамдауға болады. 
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Шығыс Түркістан мен Түрксибті жалғайтын темір жолдар туралы айтқан баяндамашы сөздері тыңдаушылар 
арасында үлкен сенсация туғызып та үлгіреді. Ағылшындықтардың бұл картаның негізін іздеген бас ауыртуларына 
автор оның 1929 жылы шыққан «Түркістан-Сібір магистралі» кітабының қосымшасы екендігін жеткізеді. Ал 
Үндістандағы, атап айтқанда Амритсар қаласындағы Шығыс Түркістан эмигранттарының белгілі колониясының 

большевиктік саясаттың құрбанына айналып, соның кесірінен елді тастап кетуге мәжбүр болған босқыншылар 
екендігін естіген тыңдаушылардың жағаларын ұстауынан да Мұстафа Шоқай баяндамасының өзектілігін көреміз. 
Осы сапардан еліне оралған Шоқайға Институттың халықаралық істер жөніндегі төрағасы Малкольм мырза арнайы 
хат жолдап, баяндаманы тыңдаушылардың оның сөздерін өте жылы қабылдап, олардың авторға асқан ілтипат 
білдіріп жатқандығын жазған. Жазушының екінші баяндамасы да тыңдаушылар тарапынан қызу талқыға түсіп, олар 
осы уақытқа дейін орыс информаторларының үнемі Көне Ресейдің Түркістанға тек қана қамқорлық көрсетіп 

жатқандықтарын ғана естігендіктерін, ал Шоқай баяндамасындағы мүлде кереғар пікірлерден бірінші рет құлағдар 
болып тұрғандықтарын айтып, таңқалысады.  

Түркістан жайындағы баяндама «Орта Азия қоғамы» журналында жарияланатын болып шешіледі.  
Лондонда айтылған маңызды мәселелерден кейін М.Шоқайды арнайы қабылдау ұйымдастырылады. Бірақ 

жазушы оған қатысуға бірнеше күнге қалуына тура келсе де, материалдық жағдайына байланысты елге оралады.  
М.Шоқай Лондонға барған сапарында тағы да «украин акциясымен» де айналысады. Лондондағы екі белгілі: 

«Украин бюросы» мен Скоропадский – В.К.Коростовецтің ұйымдарының жағдайымен танысуды да жөн санайды. 
Аталмыш екі бюроның да ішкі және сыртқы жағдайынан хабардар болған М.Ш.Коростовецтің өз аузынан Украина 
мен украиндар арасында үш басты ағымның: коммунистер, петлюровшілер, үшінші – гетманшылардың бар екендігін 
естиді. Ол сонымен бірге М.Шоқайға гетманшылардың, яғни өздерінің ешуақытта Украинаның да, Польшаның да 
сойылын соқпай, тек бейбіт келісімде жұмыс жасайтындықтарын тілге тиек етеді.  

Мұстафа Шоқай шығармаларын оқи отырып, ғалым, журналист, өз ісінің нағыз майталманы, әмбебап адам 

ретінде оның әрбір істеген ісіне, жазған жазуына деген ыждағаттылығын, үлкен еңбеккештігін бірден аңғаруға 
болады. Оның халықаралық, ішкі мәселелермен бірге қарапайым ғана көрінетін істерде де соншалықты 
мұқияттылығын жазбай танимыз. Тағы бір «М.Шоқай – «Наша Заря»газетінің редакциясына» деп аталатын хатта ол 
Тяньцзинде тұратын түркістандықтар мен татарлардың өз еріктері бойынша «Жас Түркістан» журналына жазылу 
үшін 3856 франк 40 сантим жинап, 15 адамнан тұратын тізімнің атынан аталмыш қаржының редакция қорына 
аударылатындығын сөз етеді[14.107]. Автор барлық жазылушылардың аты-жөндеріне дейін көрсетеді. Өзі аса 

бағалайтын басылымнан осы жазып отырған алғыс ретіндегі ықылас хатының түгелдей жариялануын өтінеді. 
Соңында «Жас Түркістанның» бас редакторы деп көрсетуді де ұмытпайды. 

Келесі бір хатын ол:«Аса құрметті Владимир Александрович!» деп бастап, хатта автор ескі түрік немесе араб 
әрпімен линотип үшін қалып табуға көмектесуін өтінеді. Өзінің баспахана ісінде ештеңені ұқпайтындығын және 
«линотип үшін қалып» деген терминнің бар-жоғын да білмейтіндігін айтады. Қалыпты Парижден табуға 
болатындығына кейбір кісілердің кеңес бергендігін, десе де өзінің осы мәселенің кейбір тұстарын түсіну үшін 

мүмкін кездесу қажеттілігін білдіреді. Қашан, қайда кездесуді айтып, қолдау білдіретіндігіне сенімінің молдығымен 
өз хатын аяқтайды[15.142]. 

Қорытынды. Эпистолярлық әдебиеттің басты және негізгі ерекшелігі – деректілікке негізделуінде. Хат – 
дереккөзі. Осы тұрғыдан қарағанда М.Шоқай хаттарының тарихи деректілік маңызын көреміз. Ұлт, мемлекет 
тарихы, соның ішінде ХХ ғасыр басындағы Қазақстан тарихына қатысты көптеген тың деректерді М.Шоқай 
хаттарынан алуымызға болады. Әрине, бір-екі мақаланың көлемінде М.Шоқайдың хат-мұрасына, оның тарихи 

маңызы мен әдеби ерекшеліктеріне талдау жасау мүмкін емес екені белгілі. Біздің мақсатымыз – осы мәселеге 
ғылыми ортаның назарын аудару ғана.  
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Аңдатпа 

Биылғы жыл еліміз Ата заңының қабылданғанына жиырма бес жыл толып отыр. Бұл маңызды ерекше зор 

құжыт қабылданғалы бері мемлекетімізде қаншама игілікті істер атқарылып, көптеген мәселелер өз шешімін тауып 

келеді. Оған бүкіл Республика жұртшылығы, қала берді әлем елдерінің халықтары куә болып, орын алған 

жетістіктерімізді қолдап-қуаттап отыр. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Қазақстанның бүкіл 

құқықтық-нормативтік құжаттары мен заң актілерінің іргетасы, әрі қайнар бастауы. Олай дейтініміз, барлық заңдық 

қағидаттар мен тұжырымдар Отанымыздың Негізгі заңынан нәр алады, Конституцияның баптарына, тармақтарына 

табан тірейді. 

Ұсынылып отырған осынау мақалада еліміздің Ата заңының қолданысқа енгелі бері жиырма бес жыл ішіндегі 

өзгерістер, салалық заңдардың ерекшеліктері мен олардың қоғам өміріндегі алатын орнына ерекше мән беріледі. 

Мұнда халқымыздың рухани құндылықтарына басты назар аударылып, ұлттық игіліктерімізді құқықтық қамтамасыз 

ету жайы жан-жақты талданады. 
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Аbstract 

This year marks the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Basic law. Since the adoption of this important 

document, many good deeds have been done in our country and many issues have been resolved. This is evidenced by the 

entire public of the Republic, the peoples of all countries of the world, supporting our achievements. The Constitution of the 

Republic of Kazakhstan is the Foundation and source of all legal documents and legislative acts of Kazakhstan. All legal 

principles and conclusions follow from the Basic law of our country, they are based on articles and paragraphs of the 

Constitution. 

In the proposed article, special importance is attached to changes in the twenty-five years since the introduction of the 

basic law of the country, the features of sectoral laws and their place in society. Here, special attention is paid to the spiritual 

values of our people, and the state of legal support for national goods is comprehensively analyzed. 

Keywords: state, law, society, law, Constitution, duties, etc. 
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ГАРАНТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация 

В этом году стране исполняется двадцать пять лет со дня принятия Основного закона. С момента принятия 

этого важного документа в нашей стране было сделано много добрых дел, решены многие вопросы. Об этом 

свидетельствует вся общественность республики, народы всех стран мира, поддерживая наши достижения. 

Конституция Республики Казахстан – фундамент и источник всех нормативно-правовых документов и 

законодательных актов Казахстана. Все юридические принципы и выводы вытекают из Основного закона нашей 

страны, они опираются на статьи, пункты Конституции. 

В предлагаемой статье особое значение придается изменениям за двадцать пять лет с момента введения в 

действие основного закона страны, особенностям отраслевых законов и их месту в жизни общества. Здесь особое 

внимание уделяется духовным ценностям нашего народа, всесторонне анализируется состояние правового 

обеспечения национальных благ. 

Ключевые слова: государство, право, общество, закон, конституция, обязанности, др. 

 

Кіріспе. Еліміз егемендік алған алғашқы жылдардан бастап, күні бүгінге дейінгі болған өміршең өзгерістердің 

барлығы да Ата заңымыздың аясында жүзеге асып келе жатқанын бәріміз білеміз. Өйткені, Қазақстан 

Республикасының өсіп-өркендеуі мен қарқынды дамуының негізі, ілкі іргетасы – биыл қабылданғанына 25 жыл 

толып отырған еліміздің Конституциясы. Халқымыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайының жақсаруы мен 

мемлекетіміздің саяси тұрақтылығының да алтын арқауы Ата заңымыз. Бұл нөмірі бірінші басты құжат еліміздегі 

орнылықтылықтың, оны мекендейтін негізгі ұлт пен ұлыстардың, басқа да халықтардың берік достығының, береке-

бірлігі мен ырысты ынтымағының да кепілі. Сондықтан Ата заңның әрбір тарауы, әрбір бабы, әр тармағы мен оларда 

айтылған терең ордалы ойлар, сындарлы сөздер мен салмақты сөйлемдер біз үшін аса қадірлі де қастерлі. 

Қазақстан Конституциясы егемен еліміздің басты заңы. Оны халық арасында Ата заң, Негізгі заң секілді 

баламалы сөздермен атап келеді. Қалай дегенде де, бұл еліміз заңдарының атасы секілді – Ата заң.  

Қазіргі қолданыстағы Ата заңымыз еліміздің тәуелсіздік алған жылдарынан бергі жылдарда өмірдің талап 

тілегіне орай, сынаптай сырғыған уақыттың сұраныстарын ескере отырып, өзгерістер мен толықтырулар жасалып 

жетілдірілді. 

Өзіміз руханиятта, дәлірек айтқанда, оқу-білім мен ғылым саласында еңбек етіп келе жатқандықтан еліміздің ең 

басты құжаты саналатын Ата заңымыздың халқымыздың ұлттық құндылықтары мен рухани өміріне байланысты 

игіліктеріне кепілдік танытатын, қамқорлық жасайтын аса маңызды жайттарына назар аударғанды мақұл көрдік. Ал 

ұлттық құндылықтар туралы сөз қозғағанда ең әуелі ұлттық кодымыз ойға оралатыны сөзсіз. Ұлттың коды дегеніміз 

- ана тіліміз бен туған әдебиетіміз, ата дініміз бен төл мәдениетіміз, ән-күй, жыр өнеріміз, өміршең ұлттық салт-

дәстүрлеріміз бен ата-бабалардан жалғасып келе жатқан жасампаз жөн-жоралғыларымыз – барлығы, бір сөзбен 

айтқанда, ұлттық діліміз болып есептеледі. 

«Ата салтың – қазақтық қалпың», - дейді қазақтың халық даналығы. Бұл түптеп келгенде ұлттық сананың 

кемелденуіне, елдің рухының қалыптасып нығаюына қызмет ететін баға жетпес негізгі құндылық. «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақалада: «... Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты сол – 

ұлттық кодыңды сақтай білу ... Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын болашақтың көкжиектерін 

үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы», [1] -деп ерекше мән бере аталды. Демек, ұлттың коды жоқ 

жерде ешқандай рухани жаңғыру да, ұлттық сана мен ұлттық рух та болуы екіталай. 

Міне, Ата заң осынау маңызды мәселенің – біздің ұлттық діліміздің берік қорғаны және негізгі кепілі. Елміздің 

Негізгі заңының алғашқы бабының өзінен «Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, 

құқықтары мен бостандықтары» екенін атай отырып, мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық болып 

саналатынына баса назар аударылды. Сонан ІІ-бөлімнің 10-бабы – «Адам және азамат» деген тақырып беріліп, 

мұнда адамға қажетті рухани игіліктерге айрықша мән берілді. 

Айталық, ұлттық кодымыздың, халықтық діліміздің ең басты белгісі – ана тілімізге үш тармақтан тұратын 

арнайы бір – 7-баптың көрсетілуін алыңыз. Онда Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі екендігі, 

мемлекеттік ұйымдарда және өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 

қолданылатындығы, сонда-ақ Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық 

жасалатыны ерекше ескерілген. Бұл жайт Ата заңнан туындайтын, соған негізделген «Қазақстан Республикасындағы 

Тіл туралы» заңының 6 тарауында 27 бапқа жіктеліп бекітілген. 

Әдістеме. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа арнаған «Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты жолдауында «... Еліміздегі этностық 
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топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай береміз, - дей отырып, - қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі 

күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін 

бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек», [2] – деп түйіндеді. Бұл шындығында осылай болуы 

қажет. Мемлекет басшысы атаған осы мәселеге орай Қазақстан халқы Ассамблеясының «Ұлы Даланың ұлтаралық 

тілі» атты тақырыпта жүргізіп отырған игі бастамалары көңілге қуаныш ұялатып, жалпыхалықтық, 

жалпымемлекеттік деңгейде кеңінен қолдауды қажет етеді. 

Ұлттық құндылықтарымыздың ендігі бір маңызды саласы – дін мәселесі. Оның белгілі бір халықтың, ұлттың 

өмірінде үлкен рухани-идеологиялық рөл атқаратыны еш дәлелдеуді қажет етпейтін жайт. Бұл да «Діни қызмет және 

діни бірлестіктер» туралы Қазақстан Республикасының заңы аясында реттеледі. 6 тарау, 25 баптан тұратын аталмыш 

заң да Ата заңнан туындап отырғаны мәлім. Діни сенім-нанымға байланысты мәселелер Конституциямыздың 

бірнеше (19, 22) бабында айрықша аталған. Оларда - әркімнің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі 

анықтауға хақылығы, кез келген адамның ар-ождан бостандығына құқы бар екендігі, оны жүзеге асыру 

жалпыадамзаттық және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға, немесе 

оларды шектемеуге тиіс екендігі ескеріледі. 

Рухани кодымыздың келесі бір сүбелі тармағы – ұлттық мәдениетіміз. «Мәдениет туралы» еліміздің заңы 8 

тараудағы 40 бапта сараланып қарастырылған. Мұнда халқымыздың мәдени құндылықтары мен ұлттық мәдени 

игіліктері, мәдени мұралар мен оларды сақтау, салт-дәстүр, тарихи-мәдени маңызы бар өнер жәдігерліктерін қорғау, 

қамқорлық жасау мәселелері жіліктеп берілген. Әрине, мұның да басты кепілі еліміздің Ата заңы. Өйткені, 

Конституцияның 37-бабында; «...Қазақстан Республикасының азаматтары тарихи және мәдени мұралардың 

сақталуына қамқорлық жасауға, тарих пен мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет 

ескерткіштерін қорғауға міндетті», - деп ерекше ескертілген болатын.  

Ел Президенті биылғы жылды ұлы ғұлама ғалымымыз әл-Фарабидің 1150 жылдық және дана данышпан хәкім 

Абайдың 175 жылдық мерейтойларын мемлекеттік деңгейде атап өту туралы Жарлыққа қол қойып, аталған қос 

мерекені елдік деңгейде өткізуге арнауының өзі, міне, осының айғағы деуге болады. Оның үстіне осынау екі ұлы 

тұлға да күллі адамзат руханияты тарихында ерекше орын алатын мәдени байлықтарымызға, ұлттық 

құндылықтарымызға жатады. Екеуі де қазақ халқының рухани брендтері деп мақтаныш сезіммен айтуға тұрарлық 

әлемге әйгілі есімдер. 

Осы аталған мәселелердің қатарында 38-баптағы Қазақстан азаматтарының табиғатты сақтауға және табиғат 

байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті деген қағиданы да ұлттық құндылықтар қатарында атап, ескерте кеткен 

орынды деп білеміз. Себебі, туған жер, оның әсем табиғаты, бүкіл – жер асты және жер үсті байлықтары халықтың 

баға жетпес игілігі, әрі аса маңызды құндылығы екенін еш уақытта ұмытпағанымыз жөн. 

Мемлекеттік және ұлттық құндылықтар ретінде баса айтылатын мәселе Ата заңның 9 бабында көрсетілген – 

еліміздің Мемлекеттік рәміздері – Ту, Елтаңба, Әнұран болуға керек. Олардың сипаттамасы және пайдалану тәртібі 

Конституциялық заңмен белгіленген. Ал 34-баптағы екі тармақта әркім Қазақстан Республикасының 

Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдар құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін 

құрметтеуге, әркім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті екендігі қадап 

айтылған. Бұл мәселеге де еліміздің әрбір азаматы ерекше мән бергені орынды.  

Біздің бүгінгі егемен еліміздің негізгі құндылықтарының бірі - отбасы екендігінде еш күман жоқ. Ол 

мемлекеттің шағын бөлшегі іспетті. «Отан – отбасынан басталады», - дейді аталарымыз. Сондықтан, бұл жайт 

Қазақстан Республикасының Конституциясында арнайы баппен қорғалған. Отбасы мәселесі 3 тармақтан тұратын 27 

бапта лайықты орын иемденген. Онда неке мен отбасы, ана мен әке мемлекеттің қорғауында болатыны, балаларға 

қамқорлық жасау және тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті екендігі, кәмелетке толған, еңбекке қабілетті 

балаларға еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасау міндеттелетіні тайға таңба басқандай көрсетілген. 

«Оқу – білім азығы, Білім – ырыс қазығы»; «Оқусыз – білім жоқ, Білімсіз – күнің жоқ», - дейді халық 

нақылдары. 

Талқылау.Расында да әрбір елдің, әрбір халықтың, кез келген мемлекеттің өсіп-өркендеуі, табысты болуы 

білім мен ғылымға тікелей байланысты екені айтпаса да белгілі. Сол себепті де бұл салаларды рухани игіліктердің 

ұлттық құндылықтардың қатарында атағанымыз жөн. Қоғамдық өмірдің аталған екі саласына екі бірдей заң 

арналған. Оқу-білім саласы – «Қазақстан Республикасының Білім туралы» заңымен реттеледі. Ол 12 тарау, 68 баптан 

тұрады. Ал «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының заңы (5 тарау, 22 баптан тұрады) ғылым және ғылыми-

техникалық саладағы қоғамдық қатынастарды реттейді. Бұл екі заңның да іске асырылуына Ата заңымыздың тиісті 

баптарында кепілдіктер берілген. 

Осы ретте аталған екі маңызды мәселеге де ел Президенті Жолдауының «Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі» 

атты IV тарауында баса назар аударылғанын айтқан орынды [2]. 

Жиыны ІХ бөлім, 98 баптан тұратын Қазақстанның Ата заңы – «Президент», «Парламент», «Үкімет», 

«Конституциялық кеңес», «Соттар және сот төрелігі», «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару», 

сондай-ақ қорытынды мен өтпелі ережелерді қамтыған аса маңызды тарихи мәні бар құжат.  

«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясында Ата заңға: «... Конституция – конституциялық құрылыстың 

құндылықтары, институттары мен нормалары, әлеуметтік байланыстар мен мемлекеттік биліктің қатынастарын 

мемлекеттік – құқықтық реттеу негіздері ресми түрде баянды етілетін ең жоғарғы құқықтық нысан. Конституция осы 

заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі болып табылады» , [3] - деген анықтама берілген.  
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Қорытынды. Олай болса, еліміздің әрбір азаматы, әрбір тұрғыны, Ата заңымызды және одан туындайтын 

басқа да салалық заңнамаларды көздің қарашығындай сақтап, оны қадірлеп-қастерлеуі керек. Өйткені, 

мемлекетіміздің басты заңы – Конституциямыз бүкіл қазақстандықтардың өмір сүруі мен өсіп-өркендеуінің, 

мемлекетіміздің қарқынды дамуының берік негізі, республика халқының жарқын болашағының бірегей кепілі, 

сонымен бірге тұғырлы тәуелсіздігіміздің темірдей тірегі. Сондықтан мұны әрқайсымыз бой тұмардай жадымызға 

ұстағанымыз абзал. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 «Егемен Қазақстан», 12 сәуір 2017 ж. 

2 «Егемен Қазақстан», 3 қыркүйек 2019 ж. 

3 «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы, 4 том, - 637 б. 
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Abstract 

The term “culture-specific vocabulary” appeared in the 1980s. Problems of translating culture-specific terms from one 

language to another have always been a serious issue for translators. It causes even more problems if the languages being 

compared belong to different language groups and represent different cultures. Nevertheless, the study of culture-specific 

vocabulary helps to achieve the adequacy of translation, which in turn helps speakers of different languages and cultures to 

achieve mutual understanding. The above emphasizes the relevance and timeliness of the study of translation from the point of 

view of cultural linguistics. This paper will examine the peculiarities of translating culture-specific terms from Kazakh into 

English. It provides different methods of translating cultural connotations, taking into account the ways of living and thinking, 

as well the historical and cultural backgrounds embedded in the source language (hereafter SL) and target language (hereafter 

TL). These methods will be analyzed using specific examples, originals and translations of such works as “The Path of Abai” 

by Mukhtar Auezov and “Nomads” by Ilyas Yessenberlin. Therefore, the main aim of the paper is to try to explain main 

approaches and theories needed for adequate understanding of different cultures through translation.  

Keywords:target language, source language, connotations, culture-specific terms, adequacy of translation 
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МӘДЕНИ РЕҢККЕ ИЕ СӨЗДЕРДІ АУДАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

“Мәдени реңкке ие лексика” термині 1980 жылдары пайда болды. Мәдени реңкке ие сөздерді бір тілден екінші 

тілге аудару мәселесі аудармашылар үшін қиындық туғызып келгені жасырын емес. Мұндай мәселе, әсіресе, 

салыстырылып отырған бұл тілдер бір-біріне ұқсамайтын екі тіл тобына жатса және олар түрлі мәдениетке тиесілі 

болса тіптен арта түспек. Соған қарамастан Мәдени реңкке ие сөздерді зерттеу аударма бара барлығына қол 

жеткізуге көмектеседі, ал бұл өз кезегінде әртүрлі тілде сөйлеушілер мен түрлі мәдениеттердің өзара түсіністікке 

жетуіне көмектеседі. Жоғарыда айтылғаны аударманы лингомәдени тұрғыдан зерттеудің өзектілігі мен уақтылығына 

баса назар аударады. Осындай мәселелерді шешуге көмектесер деген мақсатпен, бұл мақалада мәдени реңкке ие 

сөздерді қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару ерекшеліктері жайлы сөз болады. Онда түпнұсқа тіл (ТТ) мен аударма 

тілдеріне (АТ) тән өмір сүру және ойлау жолдарын, сондай-ақ, олардың тарихи және мәдени ерекшеліктерін ескере 

отырып, мәдени коннотацияларды аудару тәсілдері қарастырылады. Бұл әдістер Мұхтар Әуезовтің “Абай жолы” 

және Ілияс Есенберлиннің “Көшпенділер” шығармаларындағы нақты мысалдар, түпнұсқалар және аудармалары 

бойынша талданады. Олай болса, бұл мақаланың негізгі мақсаты – аударманың көмегімен түрлі мәдениетті түсінуге 

қажетті тәсілдер мен теорияларды талқылау.  

Кілтсөздер: аударма тіл, түпнұсқа тіл, коннотациялар, мәдени реңкке ие сөздер, аударма барабарлығы 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  

КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Аннотация 

Термин “культурно-маркированная лексика” появился в 1980-е годы. Проблемы перевода культурно-

маркированных терминов с одного языка на другой всегда создавали серьезную проблему для переводчиков. Еще 

больше проблем возникает, если сравниваемые языки принадлежат к разным языковым группам и представляют 

разные культуры. Тем не менее изучение культурно-маркированной лексики помогает достичь адекватности 

перевода, что в свою очередь помогает носителям разных языков и культур достичь взаимомпнимания. Сказанное 

выше подчеркивает актуальность и своевременность исследования перевода с точки зрения лингвокультурологии. В 

данной статье будут рассмотрены особенности перевода культурно-маркированных терминов с казахского на 

английский язык. В статье рассмотрены различные методы перевода культурных коннотаций, принимая во 

внимание образ жизни и мышления, а также исторические и культурные особенности, заложенные в исходномязыке 

(ИЯ) и в языке перевода (ЯП). Эти методы будут проанализированы на конкретных примерах, оригиналах и 

переводах таких произведений как “Путь Абая” Мухтара Ауэзова и “Кочевники” Ильяса Есенберлина. Таким 

образом, основная цель статьи – попытаться объяснить основные подходы и теории, необходимые для достижения 

адекватности и понимания различных культур посредством перевода. 

Ключевые слова: язык перевода, исходный язык, коннотации, культурно-маркированнаялексика, адекватность 

перевода 

 

Introduction. At present much attention is paid to comparative studies of languages that belong to different linguistic 

groups. [1]. The main aim of such studies is to explore different languages from lexical, semantic, as well as grammatical 

points of view. In translation, comparative analyses help determine the accuracy and adequacy of the translation. It helps us to 

discover how human thought is reflected in that particular culture.  

Translation is a multifaceted phenomenon. Nowadays, this term is used both in the sense of communication from one 

language into another without changing the meaning of the text as well as to denote interaction of cultures and intercultural 

communication. Translation as an art can be interpreted as either a product or as a process. It is “the ability to mediate between 

cultures, to explain one to another; mixed loyalties; the pushes and pulls of the source and target cultures” [1, 222]. 

Ignorance of cultural difference opens a cultural gap that negatively affects the translation process. It is not always 

possible to be faithful to the original and give an adequate translation. [2] While discussing the problems of translation 

correspondence and cultural as well as linguistic differences between SL and TL, Nida concludes that the “differences 

between cultures may cause more severe complications for the translator than do differences in language structure” (2000), 

because, as mentioned above, each culture has its own specific features.  

Main research questions and methodology. When two people from two different cultures meet each other for the first 

time they find out that the way they communicate and think or behave is absolutely different from each other. This difference 

can be more distinct if these two cultures are distant not only geographically but also linguistically. To understand and explain 

the reasons for misunderstandings that take place in this connection, in research methods wewill involve a constant interaction 

between theory and practice on the basis of concrete examples and will begin with reviewing and gathering relevant 

information on different translation theory in general and translation of culture specific terms in particular. Definitions of 

culture and its interaction with languages as well as the role of translation are of great importance in understanding different 

translation problems.  

Newmark defines culture as “the way of life and its manifestations that are peculiar to a community that uses a particular 

language as its means of expression”; Vermeer states that “language is part of a culture” , therefore, “language and culture are 

whatever a person must know in order to function in a particular society” [10,21]. Therefore, language and culture are two 

phenomena that interact and fulfill each other. 

In regards to translation ‘it is a kind of activity which inevitably involves at least two languages and two cultural 

traditions” [7,200]. Quality of translation, in many ways depends on the cultural differences, which demands a good 

knowledge about the respective cultures as well as the ability to transfer between cultures. Ignorance of cultural difference 

opens a cultural gap that negatively affects the translation process.  

Nida concludes that “a good translation should fulfill the same communicative purpose in the target language and relate 

to the culture of the ‘receptor’; be sensitive to the style of the original” . Unfortunately, it is the main challenge Kazakh-

English translators are facing today – they cannot always be faithful to the source text, and in many ways, ignore cultural 

issues. It is the main reason that prompted me to start this research project. 

Research results. Kazakh and English belong to different language families. Kazakh belongs to a Turkic familywhich is 

marked by affixes added to the stem one after another, while English belongs to the Indo-European family known by its verb-

subject-object word order. Therefore, these two languages are, in no way, related either linguistically or culturally. The 
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traditional Kazakh family members speak eloquently; their speech is full of meaningful proverbs, idioms which express their 

worldview without using many words. Many phrases are metaphorical, and their sense-meaning does not have direct lexical 

equivalents in English. In this connection, to avoid misunderstanding most of translators use transliteration method, this way 

conveying only the Kazakh pronunciation to readership.  

The current research work will focus on well-known novels ‘Abai Zholy” - ‘The Path of Abai’by Mukhtar Auezov and 

‘Koshpendiler’ – ‘The Nomads’ by I.Essenberlin and their English translations. Both of them are full of cultural terms, 

connotations, idiomatic expressions which were not adequately translated into English or were just omitted.  

‘Abai Zholy’ – ‘The Path of Abai’ is a historical novel that was published in 1942. It describes the life of the outstanding 

Kazakh poet Abai Kunanbaev from his childhood to hissenior years. While reading the novel one can feel the entire life of the 

Kazakh people before the XIX century. It is a novel full of sorrow and sadness than happiness. It is the sorrow of theKazakh 

land and of the Kazakh society. Abai’s dream for a happy and better life is the dream of thepeople. 

In comparison with ‘The Path of Abai’, the Russian and English versions of ‘TheNomads,’ which forms a trilogy, were 

severely criticized. The criticism focused primarily on themisinterpretation of culture-specific terms. This failure to make the 

TL closer to the original wasthe result of a lack of knowledge of Kazakh culture and of the failure to find 

appropriatetranslation strategies to make the novel more readable.  

‘The Nomads’ is a novel full of onomastic terms. In its English translation almost all of the proper names are 

transliterated, in a few cases they are transcribed. These two terms, transliteration and transcription might be confusing for 

non-specialists. In the transcription method the phoneme is marked within the framework of the receptor language (e.g. the 

transcription ofWilliam would be ‘Уильям’ or ‘Вильям’?), and therefore, some non-correspondence may occur.  

As regards the transliteration, if necessary, the translator might not fully follow the orthography of the target language, 

thus, having different variants of a word. A word can have two or three transliterated variants, but not more than three. 

Therefore, the main aim of this research project is to analyze cultural aspects of literary translations;conduct critical 

literary analyses of the two novels mentioned above and their English translations, and define the influence of culture-specific 

terms/expressions which are considered problematic on the quality of the translation. The following research questions serve 

as the summary of these aims: 

1. How are language and culture interrelated with each other?  

2. How culture influences translation? 

3. What translation shifts occur between languages that are both linguistically and geographically distant from each 

other? 

4. To what extent are the culture-specific terms translatable? 

5. What translation strategies can help better translate these terms? 

Discussion.Many researches in the field of translation show that it is extremely difficult to translate between cultures as 

“theoretical foundation in this field is poorly understood. It lacks a unified model and has lots of shortcomings as 

terminological flux.” [4,2]. It is absolutely true about Kazakh language. Those translation models that are being used in 

different translation schools cannot be fitted into the Kazakh language fully and cause more problems than solutions. Even 

when they are applied, they cannot have the same communicative value in the target language, which makes me conclude that 

Kazakh translation theory is an issue in dire need of solution; it is the one which lacks definitions, models. 

In connection with that, in my research paper I tried to incorporate both theory and practice. For this purpose, Gideon 

Toury’s model of Descriptive Translation Studies (1995) will be used as one of the main methodologies alongside with the 

literature based one. This model suggested in the book Descriptive Translation Studies and Beyond describes a variety of 

approaches and methods which will help translators and researchers get an in-depth knowledge about translation 

methodologies. 

Toury’s model consists of four stages:  

First stage of the model relies on research works that compare source text with the target text. According to this stage 

source text is compared with the target text 1) synchronically; 2) diachronically; 3) the same source text is compared with 

different target texts performed by one and the same translator in different times; 4) the same source text is compared with 

different target texts in different languages.  

Second stage includes comparison of a source text with its target text translation in parallel; In the third stage translation 

is shown as a process than a product. The last stage describes socio-cultural issues of translation. 

All of these stages except for the third one will be used as the main research methodology. Synchronic analyses based on 

a rich source of concrete examples chosen from the novels mentioned above and their English translations will compare two 

languages (Kazakh and English) and describe what similarities and discrepancies these languages that belong to different 

language groups might have (descriptive analysis). From this perspective, it coincides with the second stage where all 

examples of culture-specific terms in both languages will be compared in parallel. I hope that the critical comparative analyses 

that I am going to apply throughout the research project will provide an interesting parallel features that in their turn might 

explain different translation shifts and translator’s decisions. It will help us see to what extent the Kazakh culture specific 

terms are translatable. 

Culture-specific terms are shaped in the community and created naturally. It reflects the worldview of people, their 

historical and cultural backgrounds. It is one of the main components of the intercultural communication. In order to correctly 

render the term, a translator needs to have a good knowledge about the respective cultures and be able to transfer between 
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cultures. That is where the stage-four-methodology will be used. It will also help us analyze the implications behind the 

translation strategies used.  

Conclusion. Concluding my short paper, I would like to point out that at the heart of this research lies a simple interest 

to enhance our knowledge about translation of small languages like Kazakh,how translation with such critical languages can 

be taught in universities and how the language can be implemented as ‘fit for translation’. 

It’s of great importance to highlight that translation is a notion that bears several meanings and definitions. It is an 

integral part of the culture it is representing.It is the translation that makes different nations closer or results in severe 

misunderstandings. Therefore, interpretation of an alien culture depends on how the translator translates the source text, and 

how he or she interprets the cultural peculiarities of a specific nation. 

The translator must tackle the source language text in such a way that the target version will correspond to the source 

language version.” [1,23]. It is therefore, of great importance in translation to consider the strategies cultural aspects are 

translated and its impact on the target readership.  
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ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 
Алибаева М. –– п.ғ.к., Абай атындағы Қазақ ұлттық падагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Асанбаева Е.Б. –– Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан;       
Ергалиева С.Ж. –– С.Торайғыров университеті, Павлодар, Қазақстан; Ергалиев К.С. –– Павлодар 
педагогикалық университеті, Павлодар, Қазақстан. 
Асқарова Г.С –– ф.ғ.к., Абай атындағы Қазақ ұлттық падагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан.  
Теменова Г.К. ––  магистр, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Алматы, Қазақстан. 
Әміржанова Н.С.–– ф.ғ.к., А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Алматы, Қазақстан. 

Боханова А.С. –– аға оқытушы, PhD, Абай атындағы Қазақ ұлттық падагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан; Нурбаева А.М. –– аға оқытушы, PhD, Абай атындағы Қазақ ұлттық падагогикалық университеті, 
Алматы, Қазақстан. 
Дюсембина Г.Е. –– аға оқытушы, PhD, Абай атындағы Қазақ ұлттық падагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан. 
Ермекова Т.Н. –– ф.ғ.д., профессор;  Абдурахманова И.Т. –– докторант, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 

университеті; Абрахманова Ж.Ә. –– ф.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, 
Қазақстан. 
Есенова Қ.Ө. –– ф.ғ.д.,профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан. 
Ешімбетова З.Б. –– п.ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Алматы, 
Қазақстан; Кулекенова Ж.Г. –– п.ғ.к., аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан. 
Жетпісов С.Н. –– ф.ғ.к. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 
Алматы қаласы, Қазақстан 

Жиренов С.А. –– ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті; Алматы, Қазақстан; Сманова А.С.  –– п.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; Небесаева Ж.О.  –– PhD доктор, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 
Жылқыбай Г.Қ. –– ф.ғ.к., доцент, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 
Түркістан Қазақстан.  
Ильясова Н.А. –– ф.ғ.д., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 
Казахстан; Раева Г.М. –– ф.ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  Алматы,  
Казахстан. 

Қасенов Е.C.––  ф.ғ.к., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 
Қалыбаева Қ.С.–– ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан. 
Койлыбаева Р.––докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  Алматы, Қазақстан; 
Жунисова М. –– ф.ғ.к., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан; Сулеева Г.–– ф.ғ.к., Құрманғазы атындағы ҚҰК, Алматы,  Қазақстан. 

Қосымова Г.С –– ф.ғ.д., профессор, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы Қазақстан; 
Балхимбекова П.Ж. ––PhD доктор, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, 
Қазақстан. 
Қортабаева Г.К.  –– ф.ғ.к., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан; Асқарова Г.С. 
–– ф.ғ.к.,  Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы Қазақстан. 
Мәдиева Г. ––ф.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы Қазақстан; 

Қабытаева А. –– докторант, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы Қазақстан. 
Маймақова А.Д. –– ф.ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан;Жұмағұлова Б. –– ф.ғ.д, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті, Алматы, Қазақстан; Тоқтарова Т.–– ф.ғ.к, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті, Алматы,  Қазақстан. 
Монгилева Н.––  Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қостанай, Қазақстан; Медетова 

Э.–– А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қостанай, Қазақстан. 
Мынбаева А.П. –– Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент, Қазақстан; 
Кудасбекова А.Б –– Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент, Қазақстан; 
Куанбаева Ж.С. –– Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент, Қазақстан.  
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Нусупбекова А.С. –– оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; 

Абаева М. К. –– доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Нұрғали С. –– п.ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Каримова Б.C. –– ф.ғ.к., Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда , Қазақстан. 

Нұртаева А.Б. –– Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан;    Абдирасилова Г.Қ. 

–– ф. ғ.к., доцент; Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; Шойбекова Ғ.Б. –– 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Оразбаева Ф.Ш. –– п.ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА корр. мүшесі,  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті,, Алматы, Қазақстан. 

Онгарбаева А.Т. –– докторант, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,, 

Алматы, Қазақстан; Айтмұхаметова Қ.Ө. –– ф.ғ.к., доцент, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 

Мемлекеттік басқару академиясы,  Нұр-Сұлтан, Қазақстан.  

Отарбаева Ғ.Н. –– докторант, Сулейман Демирель атындағы университет,  Қаскелең, Қазақстан; Жұмақаева 

Б.Д. –– п.ғ.к., профессор,Сулейман Демирель атындағы университет,  Қаскелең, Қазақстан; Молдасанов Е.М. –

– ф. ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,, Алматы, Қазақстан. 

Сабирбаева Ф. –– докторант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы , Қазақстан; 

Бектемірова С. –– ф.ғ.к., доцент м.а., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Садуақас Н.А. –– ф.ғ.к, доцент, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік  университеті, Ақтөбе, Қазақстан; Миров 

М. О. –– ф.ғ.к, доцент,С.Бәйішев университеті, Ақтөбе, Қазақстан. 

Салжанова Л.Е. –– ф.ғ.к., Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университетінің доценті, Алматы, Қазақстан; Розиева Д.С. –– PhD доктор, Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің қауымдастырылған профессор, Алматы, Қазақстан; 

Мамырханова Ж.Т. –– PhD доктор, қауымдастырылған профессор, М.Х.Дулати атындағы Тараз регионалдық 

университеті, Тараз, Қазақстан. 

Текесбаева Г. М. –– докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет, Алматы, Қазақстан; 

Текесбаева А. М. – Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Шаханова Р. Ә. –– п.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 

Қазақстан; Сабирова Д. А. –– PhD доктор, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті, Алматы, Қазақстан . 

Айтимов М. –– ф.ғ.д., профессор; Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда, 

Қазақстан; Каримова Г. ––PhD ,қауымдастырылған профессор м.а.; Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Акбулатов А. – PhD доктор, қауымдастырылған профессоры, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

университеті,  Орал, Қазақстан; Әжіғалиев М. –– п.ғ.к., доцент , Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университеті, Орал, Қазақстан; Утемисова Э. –– аға оқытушысы, магистр, М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал, Қазақстан. 

Ақыш   Н . Б.  –– ф.ғ.д., М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, 

Алматы, Қазақстан; Жетекова Г. Ж. –– Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,Алматы, 

Қазақстан. 

Асанова Ұ.О. –– Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан; Ашенова А.Т. 

–– Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан; Қоқанова Ж.А.–– ф.ғ.к., аға 

оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Асылбекұлы С. –– ф.ғ.д., қауымдастырылған профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті, Алматы, Қазақстан; Аширов Ж.С. ––  аға оқытушы, магистр, Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; Құттыбаев Ш. Д. ––  аға оқытушы, магистр, Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Әбдіғазиұлы Б. –– ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 

Қазақстан; Найманбаев А.А. –– гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы; Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Әбдіқалық К.С.––Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; Асанбаева С.А.––

Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; Орынханова Ғ.А.––Қазақ Ұлттық 

қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Жетібай Р.Қ.–– докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 

Жолдыбаев О.М . –  магистрант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 

Қазақстан; Таңжарықова А.В. –– ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан. 

Ибраева А.Д. –– ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті, Алматы, Қазақстан; Сатемирова Д.А.– ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а., Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан; Сыздықов С. Қ. ––  магистр, аға оқытушы, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; 
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Сыздыков С.К ––  магистр, аға оқытушы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Абай, Алматы, 

Қазақстан. 

Иманғали Ө.–– докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. 
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