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1 Секция. Интеллектуалды және мәдени-рухани даму
1 Секция. Интеллектуальное и культурно-духовное развитие

1.4 Казақ филологиясы
1.4 Казахская филология

КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ КОНЦЕПТІЛІК ЖҮЙЕ 
(М. Ж. КӨПЕЙҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ) 

АБДУЛЛАЕВА Қ. М.
докторант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

Тіл – адамзат дүниетанымын, ойлауды, сананы қалыптастырып 
дамытуға қызмет ететін күрделі құбылыс. Тілдегі адам факторының 
орнын белгілеу, яғни тіл мен адам табиғатын тығыз байланыста 
қарау тілдің антропологиялық лингвистика саласының еншісінде. 
Бұл сала өзінің бастауын В. фон Гумбольдтің лингво-психологиялық 
концепциясынан алады. В. фон Гумбольдтің зерттеуінде: «адамның 
өзін-өзі тануы – адамды адам етіп тұрған күш-қуат көздерін анықтау 
деген сөз. Ал тіл – адамды «жасаушы» сондай бастаулардың бірі. 
Адам баласының шығармашылық мүмкіндіктерін барынша терең 
көрсететін де, адамды адам ретінде танытатын да – тіл» [1, 55], 
– делінген. Демек, тілді антропоцентристік бағытта зерттеу – тіл 
мен таным арақатынасының адамға қатысын анықтау деген сөз. 
Өйткені кез келген тілдік құбылыстың табиғатын тілдің өзінің ішкі 
заңдылықтарының негізінде ғана зерттеп тану тілдің бай мазмұны 
мен ішкі мәнін жан-жақты ашып өз дәрежесінде таныта алмайды. 
Бұл бағыттың басты арқауы – тілді сол тілде сөйлеуші халықтың 
рухани дүниесінің қалыптасуымен тығыз байланыста қарау. Осыған 
байланысты зерттеуші Б. Қ. Ақбердиева мынадай пікір айтады: «тілді 
антропологиялық бағытта зерттеу барысында тіл және адамның 
рухани белсенділігі; тіл мен ойлау; тіл және адам физиологиясы; тіл 
және индивид психологиясы; тіл және мәдениет; тіл және таным; 
тіл және қоғам; тіл және жалпыхалықтық құндылықтар; тіл және 
коммуникация сияқты мәселелерді алға қою керек» [2, 74]. 

Адам санасында тұтас күйінде қайталанып өмір сүріп отыратын 
ғалам бейнесін жүзеге асыратын – тіл. Адам баласының тілі адам-әлем 
қатынасының нәтижесінде пайда болатын жалпы адамзатқа ортақ 
әлемдік бейне тіл-ойлау бірлігінің көрінісі болып саналады. Себебі 
адам қоршаған ортаны ойлау арқылы танып біледі, ол адам санасында 
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көрініс табады. Адамның шындық болмысты танып білуі ой арқылы 
жүзеге асса, тіл – ойдың бейнелеу нәтижесін бекітудің құралы ретінде 
қызмет етеді. Қандай тіл болмасын өзінің тілдік құрылымы мен тілдік 
үлгілері жағынан ерекшеленгенімен, шындық болмысты түсінуде ортақ 
танымдық дүниелерден тұрады. Сонда таным мен түсінік тіл арқылы 
емес, ми, ойлау арқылы жүзеге асады. Яғни ғалам бейнесі дегеніміз – 
концептуалды (логикалық) және тілдік үлгілер формасымен берілетін 
санамен тікелей байланысты дүние туралы білімдер жиынтығы. 

Кез келген халықтың ойлау ерекшелігі оның ұлттық тілінде 
көрініс табады. Себебі адам санасының танымдық қатпарларындағы 
архетиптер кез келген ұғымның қалыптасуына қатысып, 
таным үдерісіне әсер етеді. Қазіргі тіл білімінде осы бағыттағы 
зерттеулер кешенді сипатта антропоцентристік және когнитивтік 
лингвистиканың «ғаламның тілдік бейнесі» теориясының негізінде 
жүргізілуде. Себебі тілді зерттеудің танымдық парадигмасы 
«дүниені тіл әлемінде тану» қағидасына сай бағытта жүргізілуі 
тіл біліміндегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Халық өз 
даналығын, таныған қазынасын тілінде көрсеткен» [3, 161]. 

Қазіргі  таңда «ғаламның тілдік бейнесі» мәселесі  
Ю. Н. Караулов [4], А. А. Уфимцева [5], Е. С. Кубрякова [6],  
В. Н. Телия [7], т.б. зерттеулерінде қарастырылып жүр. 
Ғаламның тілдік бейнесі – когнитивтік лингвистиканың ең басты 
категорияларының бірі. Г. В. Колшанскийдің пікірінше: «ғаламның 
тілдік бейнесі жөнінде жеке әңгіме етуге болмайды, себебі бұл ұғым 
тілдік санамен тікелей байланысты» [8, 25]. Ж. Манкеева: «тіл мен 
ой немесе таным, тіл мен ұлт, т.б. мәселелер ұлтты, ұлттың танымын 
өзінің терең құрылымдары арқылы тұтастырушы» [9, 43], – деген 
тұжырым жасайды. 

Тіл мен таным сабақтастығын қарастыратын когнитивтік 
лингвистика саласының негізгі зерттейтін нысаны – адам-тіл және 
шындық болмыс. Яғни адамның шындық болмысты тануы, ақиқатқа 
деген көзқарасы, қабылдауы тілде бейнеленеді. Тілдегі адам 
факторын тереңінен зерттеу нәтижелері санадағы ақиқат дүниенің 
бейнесін, оның ішінде дүниенің тілдік бейнесін анықтауға әкелді. 
Тілдік санада дүние бейнесін қалыптастыруда тіл екі түрлі қызмет 
атқарады: біріншіден, тіл қойнауында дүниенің тілдік бейнесі 
жасалады. Бұл – адам санасындағы әлемдік бейнелердің ең терең 
қабаты. Екіншіден, тілдің өзі басқа дүние бейнелерін танытуға, оның 
мазмұнын ашып көрсетуге, түсіндіруге қолданылады. Тіл арқылы 
индивидтің жинаған тәжірибелі білімі ұжымға тарайды. 

Адамзат үшін ақиқат дүние біреу болса, оны түсіну, тану, сол 
дүниенің біртұтас бейнесін санада қалыптастыру әрекеттері әр 
адамда, әр ұлтта әр деңгейде сан алуан интерпретацияда беріледі. 
Сондықтан тіл иесінің ой-өрісіне, концептілік әлеміне байланысты 
дүниенің танымдық бөлшектері тілде өзінше көрініс табады, өзінше 
бейнелеп суреттейді, ал тіл иесі танымдық ойын өз тілінде сақталған 
дүние бейнесіне сәйкес танытуға тырысады. 

М. Ж. Көпейұлы – қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің 
бірі. Оның есімін оқырманға ерте танытқан көзінің тірісінде-ақ 
жарық көрген шығармалары: «Сарыарқаның кімдікі екендігі», «Хал-
ахуал», «Тіршілікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз».  
М. Ж. Көпейұлының аталған туындыларындағы ғаламның тілдік 
бейнесі ұлттық болмыстың өзіндік ерекшелігімен айқындалады. Тілдің 
көркемдік-әдеби тәсілдері автордың дүниеге деген қатынасын суреттеп, 
ұлтымызға тән ойлау үдерісінің негізгі ерекшеліктерінен хабар береді. 
Қаламгер тіліндегі сөз қолданыстары – образдар ғаламның (шындық 
болмыс) тілдік бейнесін жасауға негіз болатын тілдік бірліктер. 

«Ғаламның тілдік бейнесі, тілдік көрінісі» дегеніміз – тілдің 
лексикасында, фразеологиясында, грамматикасында таңбаланған, 
«құлыпталып» бекітілген, сақталған тіл иесінің күллі дүние, әлем, ғалам 
туралы білімдерінің жиынтығы. Сыртқы дүниедегі құбылыстар мен 
заттар, шындық болмыс адам танымында «мәндік өріс», «мағыналар 
жүйесі» ретіндегі ішкі образ түрінде орнығады. Олай болса, ғалам 
бейнесі, ғалам көрінісі дегеннің өзі образдар жүйесі» [10, 66]. 

Когнитивтік ғылымның басты мәселесі – адамның білімін 
жүйелеу. Адамның барлық танымдық әрекетіне дүниені тануға 
бағытталған бір дамушы үрдіс ретінде қарау керек, себебі бұл 
әрекеттер нысанның ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратудан 
басталады. Бұл әрекеттердің нәтижесінде концепт қалыптасады. 
Концептіні анықтау үшін дүниенің кейбір ерекшеліктері мен 
заттық құндылықтары, олардың объектілерімен қатынасы, олардың 
қызметі мен оларға берілген ұжымдық сананың сипаты әрі бағасы 
айқындалуы қажет. 

ХХ ғасырдың 80-жылдары концепт ұғымы жаңа мазмұнға 
ие болды. Ол адам санасындағы психикалық және ментальды 
ресурстардың бірлігін таныту қызметін атқарады және адамның 
білімі мен тәжірибесін айқындайтын ақпараттық құрылымды 
танытады. Демек, концепт – бұл адам психикасында бейнеленген 
барлық дүние бейнесінің, ой тілінің, концептуалдық жүйенің, 
ментальды лексиконның мазмұндық бірлігі. 
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Концепт ұғымдық ақпараттан басқа психологиялық, 
этимологиялық, прагматикалық, мәдени ақпараттарды да білдіреді. 
Осыған терең зерттеу жүргізіп, анықтама бергендер қазақ тіл 
білімінде де бар. Мәселен, дүниенің тілдік бейнесін ұлттық 
мәдениет мәнмәтінінде қарастырған А. Исламның пайымдауынша: 
«Концепт дегеніміз – ұлттық дүниетанымның ықшам да, терең 
мағыналы дүниетаным құндылықтарын айқындайтын тілде көрініс 
тапқан күрделі бірлік. Әр ұлттың концептілер жүйесін дүниетаным 
құндылықтары құрайды. Концептілер бір-бірімен тығыз байланыста 
болып, бір-бірінен туындап отырады. Әр қоғамның даму кезеңдеріне 
сәйкес тіл мен мәдениет иелерінің абстрактілі концептілерді танып 
түсінуінде өзгерістер болғанымен, негізгі мәдени, дүниетанымдық 
мәні өзгеріссіз ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады» [11, 12].

Концепт санада белгілі бір концептілік жүйе арқылы 
қалыптасады. А.Б. Әмірбекованың пікірінше, концептілік жүйе 
иерархиялы (сатылы) құрылымнан тұрады, оны зерттеуші 
төмендегідей топтарға бөліп көрсетеді: «1) дүниенің қасиеті, 
белгілері (сенсорлы перцептивті қабылдау); 2) когнитивтік модель 
(ассоциация, бейне, символ, этикет, эталон, стереотип формаға 
ие болуы); 3) концепт типтері (фрейм, сценарий, скрипт, схема, 
ойсурет формасына салынуы); 4) дүниенің тілдік бейнесі (метафора, 
фразеологизм, сөз, сөйлем, поэтикалық мән)» [12, 10]. 

Ш. Елемесова, Н. Аитова, Қ. Қаирбаева, Ф. Қожахметова,  
Г. Имашева, Ж. Саткенова, З. Абдуллина, А. Байғұтова т.б. 
зерттеулерінде тіл арқылы сақталып, берілетін ұлттық, мәдени, 
дүниетанымдық қордың концептілік жүйесі жан-жақты қарастырылған. 
Соның нәтижесінде анықталған концептілер жиыны тұтас және 
құрылымдық орта ретінде концепт аясын (концептосфераны) құрайды. 
В. П. Нерознактің пікірінше: «Концептосфера языка, его лексикон 
объединяют в себе непросто слова, а концепты культуры каждого 
народа, его мироведения» [13, 108]. 

Жоғарыда аталған зертеушілердің еңбектерінде әрбір 
концептіні бірыңғай топтастырғанда, осы концептілердің өзара 
байланысына тән, ерекше ұлттық дүниеге көзқарасы мен бағасы, 
бағалау көзі анықталады. 

М. Ж. Көпейұлы шығармаларының негізгі концептілік 
жүйесін «иман», «дін», «өмір», «байлық», «кедейлік», «оқу», 
«ғылым», «тозақ» т.б. деп көрсетуге болады. Бұлар қаламгердің 
«танымдық бейнесін» сомдайтын жеке мағыналардың жиынтығы. 
Аталған концептілер М. Ж. Көпейұлы тіліндегі ғалам бейнесін 

суреттеудегі константалар болып табылады. Себебі олар қаламгер 
шығармаларының өн бойында көрініс табады. Бұл концептілер басқа 
да ақын-жазушылардың шығармаларында кездеседі. Алайда, әрбір 
суреткер өз шеберлігінің арқасында өзінің танымдық, көркемдік 
әлемімен ерекшеленеді. Мақала көлемінің көтермеуіне байланысты 
аталған концептілердің кейбіреуінің ғана талдауын ұсынбақпыз. 

М. Ж. Көпейұлы шығармаларына халықтың әл-ауқаты, 
тұрмыс-тіршілігі ерекше көрініс тауып отырады. Ақынның 
көптеген туындылары «байлық пен кедейлік» концептілері аясында 
баяндалады: «Ақшалы бай жүреді төмен бұғып, Қолдан кетсе 
бір тиын, жаны шығып. «Көрінген жан бір нәрсе сұрайды ғой!», 
– Деумен өзін-өзі інге тығып... Бұл дүние құтқармайтын тозақ 
болды, Бейнеттіге, құрығыр, күн ұзақ болды. Дамыл, тыныштық 
бір жанда болмаған соң, Есебі күндіз өзі тозақ болды». 

«Тозақ» концептісі өмірдегі қиыншылықты, әркім үшін әр 
түрлі сипатта болатындығын көрсетеді. Бай байлықтан айрылып 
қаламын деп қорықса, кедей қалай күнін көремін деп уайымға түседі 
деген ұғымдардың барлығы «тозақ» концептісінің аясына сыйған. 
Қоғамдағы қиыншылық, бейнет өмір, ауыр тұрмыс «тозақ» сөзі 
арқылы бейнеленеді. 

«Оқу», «ғылым» концептісіне сай түзілетін тезаурусты былайша 
көрсетуге болады: тілде қалыптасқан өнер, ғылым, шәкірт, үлгі, 
талап, ғибрат, ілімнің кені; білімнің кілті; талпынған талапкер т.б.

«Дін» концептісі ғаламның тілдік бейнесінде ерекше 
орын алады. Оның құрылымы да өте күрделі. М. Ж. Көпейұлы 
шығармаларында негізгі өзек семалар: «сенім», «рухани», 
«адамшылық, адамгершілік», «құдіретті», т.б. арқылы танылады. 
Ақын шығармаларындағы «дін» концептісін түрлі қырынан 
вербалдайтын лексемаларды бірнеше тақырыптық топтарға бөлуге 
болады: Құдай атаулары (құдай тағала, жаратқан, жаратушы, Алла 
тағала т.б.), пайғамбарлар есімі, негізгі ұғымдар, құдайға құлшылық 
ету, имандылыққа тәрбиелеу, иман келтіру т.б. 

М. Ж. Көпейұлы Алланың жалғыз екендігін, оның еш 
өзгермейтінін және өте кең ұғым екенін айта келіп, Алла 
сипаттарын былайша баяндайды: «Жоқ деп біл ол Аллада ата-ана, 
Және жоқ деп біліңіз қатын-бала». Ақын Алланы танып білуде 
құлшылықтың алатын орны ерекше екеніне көп көңіл бөледі: «Бір 
Алла діліне алмай, фазылына алсын, Жұмақты біз ғаріпке қылсын 
несіп. Таршылық әрбір жерде қысылғанда, Басқа жоқ бір Алладан 
паналары. Айтыңыз насихат сөз қосып басын, Шын болып бір 
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Аллада ықыласың. Ғазірейіл бір күн келіп жаныңды алса, Дүниеден 
кетеді ғой ғаріп басың». М. Ж. Көпейұлы Алладан артық ештеңе 
жоқ, Алладан артық біреуді жақсы көрсе, аяғында бір жамандыққа 
душар болатынын ескертеді: «Басқаға бір Құдайдан көңіл бөлме, 
Нәпсінің, шамаң келсе, тіліне ерме! Пәледен басым аман болсын 
десең, Бой салып бір нәрсені жақсы көрме! Махаббат күннен-күнге 
артады екен, Оралып шырмауықтай тартады екен. Басқаны бір 
Құдайдан сүйгендіктен, Бір залал ақырында тартады екен». 

М. Ж. Көпейұлы қолданысындағы бір Алла тұрақты тіркесін 
сараптай келе мынадай түйін жасауға болады: ақын дүниетанымы 
бойынша әлем мен Алла ұғымы бірлікте жүреді. Бұл екеуі бір 
ғана мәннің шеңберінде топтасқан дүниелер. Дүние бір қалыпта 
тұрмайды, ол өзгеріп отырады. Өзгермейтін – жалғыз Алла дегенді 
ақын философиялық тұрғыдан түсіндіреді. Сондықтан да Аллаға 
деген махаббаттың шексіз болуы заңды құбылыс деп санаймыз.  
М. Ж. Көпейұлы ұғымында Алланы сүю адамның жеке басындағы 
асыл қасиеттерді қастерлеу, адамгершілікті негізгі қағидаға 
айналдыру. Алланы сүю – ізгілікке бастайтын жол. Ақынның 
пікірінше, махаббат – Алланың ерекше қасиеті. Алланы сүю 
арқылы адам баласының иманды болатынын баяндайды. Біз бұдан 
тіл арқылы сақталған ұлттық таным көрінісін, көркемдік таным 
заңдылықтарының ұлттық болмысымен ерекшеленетінін байқаймыз. 

Ойымызды жинақтай келе, тіл тек ойды білдірудің құралы 
немесе оның тікелей құрылысы ғана емес, тіл – алдымен сол ойды 
әр ұлттың өзіндік танымына ғана тән, мыңдаған жылдар бойына 
жинаған дүниетанымдық негізде құраушы құрал деген тұжырым 
жасаймыз. Адам санасындағы ғалам бейнесі табиғаты жағынан 
әр алуан болып келетін концептілердің көмегімен көрініс тауып, 
олар сөз арқылы таңбаланып беріледі. Ақыл-ойдың жемісі болып 
табылатын, ақиқат өмірдің бейнеленуін қамтамасыз ететін ең 
жоғарғы таным-түсінік тек адамзатқа тән, ол – сөйлеумен тікелей 
байланысты форма. Адам таным-түсінігін тіл арқылы жеткізеді, 
әлемнің идеалды және абстрактілі бейнесін қалыптастырады. 
Осындай тіл табиғатындағы тілдік құбылыстарды жасауда  
М. Ж. Көпейұлының жоғарыда атап өткен шығармаларының орны 
айрықша. Аталмыш туындыларында қаламгер қазақ халқының бүтін 
болмысы, мәдениеті мен қоршаған табиғатты, әлеуметтік жағдайын, 
ұлттық психологиясын көрсетуде үлкен шеберлік танытқан. 
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фольклортанушы, этнограф, тарихшы, философ ретiнде белгiлi. Артына 
әдеби мұра қалдырған М. Ж. Көпейұлы әдеби тiлiмiздiң баюына, 
жетілуіне, соның iшiнде керкем әдебиет тілінің өзiндiк колтаңбамен 
молығуына өз үлесін косты. Бұл қаламгердің поэзиясына да тікелей 
катысты. Зерттеуші А. О. Кәріпжанова: «Ақын жалпыхалықтық тілдің 
тұрақты тіркес құрамынан ең қажетін талғай отырып, мүмкіндігіне орай 
оларды түрлендіріп пайдаланады. Тұрақты тіркестерді жаңғыртып, 
өңдеп, құбылтып, айшықты сөздермен толықтырып қолдану арқылы 
фразеологизмдердің мәнмәтіндегі мәніне экспрессивті-эмоционалды 
реңк беріп, көркемдегіш қасиетін құлпыртып, стилистикалық қызметін 
күшейтеді, прагматикалық мақсатын айқындай түседі», – десе, енді 
бірде, метафоралық тіркестер М. Ж. Көпейұлының авторлық даралығын 
көрсететін белгі болып табылатынын айтады. Себебі «Метафоралық 
тіркес негізінде тіл мен логиканың, тіл мен психологияның арасындағы 
байланыс тереңдей түседі. Сөз мағынасының алмасып, ауысуы және 
тіркесіп қолданылуы тікелей адамның ойлау жүйесімен байланысты» 
[1, 17], – дейді зерттеуші. Демек, М. Ж. Көпейұлы казiргi тіл бiлiмi 
түсiнiгiндегi тілдік тұлға дәрежесіне көтеріле алады. Егер тiлдiк 
тұлғаның қаруы – сөз, iсi – халыққа игiлiктi қызмет, жан-дниесi 
– өз ұлтының, халқының аяулы перзенті бола білуі керек десек,  
М. Ж. Көпейұлын осы талаптардың қайсысына болсын толық жауап 
бере алатын, соған сай қоғам қайраткері ретінде бағалай аламыз. Оның 
қаламынан ұлттың жанына жақын небір өлең-жырлар, дастандар, 
нақыл сөздер туды. Соның барлығы ұлттық тілдік көркемдегіш бояуы 
қанық, өзіне ғана тән көркемдік мәнерімен жазылған күйде жетті. 
«Болмайды сөз болғанмен бәрі бірдей, Парқы бар сөзден-сөздің, 
болсаң зерек» деп түйген М. Ж. Көпейұлы, өзі айтқандай, «сөзден сөз 
туғызған» сөз шебері болды. 

Тiлдiк тұлға – белгілі бiр тiлде сөйлейтiн, жазатын, ойлайтын 
субъект, сол тiлдiң сездік кұрамын еркiн игерген, қоршаған әлемдi 
сол тiлде танитын тұлға, тiлдi тасымалдаушы адам. Әрине, тiлдiк 
тұлғаға берiлетiн мұндай сипаттама барынша жалпылама, үстiрт 
екенi түсiнiктi. Зерттеулерге сүйенсек, тiлдiк тұлға ұғымының 
жалпығылымдык (философиялык, психологиялык, эстетикалык, 
когнитивтiк) терең негiзi бар екенiн керемiз. 

Жеке бiр тұлғаның тiлдiк тұлға ретiнде калыптасуында басты 
үш факторды айрыкша керсеткен дұрыс деп санаймыз. Бiрiншiсi, 
белгiлi бiр тұлғаның сөз өнерін жетiк игеруi және игеріп қана 
қоймай, өзiндiк қолтаңбасы, ерекшелiгi, жекелiк сейлеу мәнерi, 
тілдік жүйе дамуының ерекше ыкпалы калыптаскан болуы кажет. 

Мұны Ю. Н. Карауловтыың вербалды-семантикалык деңгейiнен 
[2], В. А. Маслованың жекелік компонентiнен [3] өрбiтуге болады 
және бұл тілдік тұлғаны айкындауда аса маңызды болып табылады. 

М. Ж. Көпейұлы поэзиясында акынның өз бейнесiн айкындау 
метафоралар аркылы орын алған. М. Ж. Көпейұлы өзін «қыранға» 
балайды, оның ішінде «бидайыққа»,«қаршығаның тұйғынына», 
«лашынға» т.б. Мысалы: «құла түзде қу ілген мен – бидайық» [4, 199]. 
Өзін «бидайыққа» ауыстыру бұрын-соңды қазақ ақындарында жоқ, 
алайда, бұлай аустыру Абайдан бастау алады. 

Метафорадағы басты ерекшелік – бейнелілік пен жаңашылдық, 
сондықтан жаңашыл тілдік тұлға тілінде мұндай метафоралар жиі 
кездесетіні белгілі. Метафораның тағы бір қасиеті оның архаизмдік 
сипатқа еніп, қолданыстан шеттеуі. Бұның негізінде ақынның сөз қуаты 
және қайталаулардан, ұрлаудан өзін аулақ ұстайтын қасиеті жатса 
керек. Ал авторлы метафораның өмірі ұзақ, өйткені ол – халық еншісіне 
берілген ортақ мұра. М. Ж. Көпейұлының тілінде метафоралық 
қолданыстар аз болғанымен, өзіндік өрнегімен сол кездегі алдыңғы 
түр, жаңашылдық деңгейде болғанын байқаймыз. Мысалы: «Дүние – 
шыр айналған бір дөңгелек» [1, 12 б.] дегенде, ақын танымында заман 
– дөңгелегі шыр айналып түратын құрылғы. Бұл жерде құрылғының 
жұмыс істеу қалпы заманның үрдісімен салыстырыла алынған. Дүние 
– тоқтау дегенді білмейтін жансыз құрылғы. 

М. Ж. Көпейұлы қарапайым сөздерді поэтикалық тілде түрлендіріп 
қолдану арқылы бірегей көркем әлем қалыптастырады. Бұл ақынның 
ассоциациялық образ жасау қабілетінің күштілігін танытып, ғаламдық 
тілдік бейнесін жасайды. Ақын позиясындағы сөз лексемасының 
баламалану ретінне назар аударсақ, дәстүрлі, жалпыға белгілі ұқсатулар 
мен қатар жаңа өзіндік мәнерде қолданыс тапқанын көреміз.

Екіншісі, жеке тұлғаның дүниетанымы мен қоғамдық ісі. Бұл 
тәрбие мазмұны компонентін, лингвокогнитивтік деңгейді құрайды. 
Осы тұрғыдан қарағанда, М. Ж. Көпейұлының тілдік тұлға ретіндегі 
қалыптасқан өмірлік жолы айқын көрінеді. Бұны Мәшһүртанушы 
ғалымдардың пікірлерінен де көруге болады. 

М. Ж. Көпейұлының көркем сөздің шеберіне айналған 
тұсына дейінгі өсу жолдары оның көркемдік ізденісінің іргетасын 
айнымастай етіп бекітіп береді. Оның поэзиялық шығармаларының 
басты ерекшелігі – өзіндік (авторлық) сөз саптау қолданысының 
концептілік өріс алып, олардың жүйе ретінде молынан көрінуі 
болып табылады. Мәдени-өмірлік концептілер мәшһүртанудың 
ұлттық-мәдени кеңістігін қалыптастыратын тұтас жүйе. Бұл жүйе 
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жалпы қазақ қоғамының руханиятына өзінше бір тармақ болып 
енеді де, қазақ ұлтының когнитивтік (ой-саналық) кеңістігін түзеді. 

М. Ж. Көпейұлының ақындық көркем әлемі – ғалам бейнесін 
көркемдеу құралдары арқылы тілдік жағынан шынайы бейнелеуінен 
көрінеді. Соның арқасында автордың өзіндік қолданыстары тұтас 
концептілік өріс алып, ғалам бейнесін сол концептілер негізінде 
танудың көзі болады. Мысалы, өмірді тану тәжірибесі (білімі) «өмір» 
концептісін көркемдік тұрғыдан бейнелеуінен көрінеді, авторлық 
сол қолданыста өмір туралы білім жинақталған. Ал сөз өнерінің 
құдіреті «ақындық» концептісінің когнитивтік құрылымы арқылы 
ашылады. Санадағы сенсорлы-перцептивті түрде қабылданатын 
шындық болмыс туралы ақпараттардың концепт ұйымдастырудағы 
ерекшеліктері М. Ж. Көпейұлы поэзиясында жақсы қолданылған. 
Ақындықтың концептуалды бейнесін жасауда, оның сыртқы тұрпаты 
мен ішкі мағынасын бейнелеуде ұқсатулар, ассоциациялар молынан 
пайдаланылады: «қалам», «дәуіт», «сия» атаулары (Тіл – қалам, ауыз 
– дәуіт, түкірік – сия), «піспек», «қара саба» сөздері (Қалам – піспек, 
дәуітім – қара сабам), «гауһар», «дария», «сандық» атаулары (Сөз – 
гауһар, ғақыл – дария, кеуде – сандық) қолданылады. 

Үшіншісі, ұлттық діл, ұлттық психология, халық танымынан 
сусындауы. Бұлар мәдениеттану компонентін, прагматикалық 
деңгейді кеңейтетін белгілер. «Алашқа әңгімесін Мәшһүр шашты, 
Жері жоқ болған, сірә, аяқ асты! Елден назар, ұлпат тапқандықтан, 
Алты алашқа атандық – «Мәшһүр-Жүсіп», – деп жырлаған  
М. Ж. Көпейұлы өз өлеңдерінің халыққа ықпалын жақсы түсінген. 
Алдына үлкен міндеттер қойған: «Шаштым жұртқа Алланың 
берген сыйын, Ешбіреуден ақы алмай жалғыз тиын...» [4, 270], – 
деген жолдардан ақын өлеңдерінің басты прагматикалық мақсат, 
уәжі айқын аңғарылады. М. Ж. Көпейұлы «Айтушы мен болайын, 
құлақ қой сен..» [4, 139], – деп, өз тыңдаушысымен (адресатпен) 
тығыз қарым-қатынаста болған. 

М. Ж. Көпейұлының тілдік тұлғасының прагматикалық 
деңгейі ұлтты сүю, ұлттық құндылықтарды насихаттау, поэзиялық 
шығармаларының негізгі уәжі мен мақсаттарынан тұрады. 
Өлеңдерінде Көпейұлының тілдік тұлғасы анық көрінеді. 
Қаламгердің когнитивтік санасындағы жекелік (индивидуалды) 
ғалам бейнесі, бағалауыштық-идеологиялық және эмоционалдық 
ұстанымдары, тілдік санасы, философиялық тұрғыдан келгенде, 
кеңістік пен уақыт шеңберіндегі автордың өзіндік орны мен 
көзқарасы толық көрініс тапқан. 

Қорыта келгенде, М.Ж. Көпейұлының тілдік тұлға ретінде 
қалыптасуының арналары жан-жақты, көп сатылы. Соларды 
жинақтай келе, үш салаға (деңгей) топтаймыз: біріншісі – сөз өнерін 
толық игеруіне байланысты айқындалатын тілдік-семантикалық 
деңгей; екіншісі – қаламгердің дүниетанымы мен қоғамдық іс 
арқылы айқындалатын тілдік когнитивтік деңгей; үшіншісі – 
ақынның жоғары интеллектуалдық өресі негізінде айқындалатын 
прагматикалық деңгей. Осымен байланысты М.Ж. Көпейұлының 
тілдік тұлға моделін сызба бойынша көрсетуді жөн санадық. 

Сурет 1

М. Ж. Көпейұлының тілдік тұлғасынан қазақ әдеби тілінің 
дамуына өзіндік үлес қоса отырып, дүниетанымы мен қоғамдық 
ісі және алдына қойған мақсаттары мен шығармаларындағы 
уәждемелер арқылы қазақ ұлтының бірегей тұлғасы ретінде 
танылған жеке тұлғаны айқындаймыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
1 Кәріпжанова А. О. Фразеологиялық коннатацияның 

прагмастилистикасы (Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармалары 
бойынша): филол. ғыл. канд. афтореф. Алматы. – 2010. – 34 б. 
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2 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд.4-е, 
стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 264 с. 

3 Маслова В. А. Лингвокультурология. – М. : Академия, 2001. 
– 202 с. 4. С. 

4 Мәшһүр Жүсіп. Шығ. 4-том. – Павлодар : ЭКО, 2004. – 535 б. 
5 Мәшһүр Жүсіп. Шығ. 1-том. – Павлодар : ЭКО, 2003. – 436 б. 

СҮТКЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТАҒАМ АТАУЛАРЫНЫҢ 
АУДАРЫЛУ ЖОЛДАРЫ (Ғ. МҮСІРЕПОВТІҢ 

«ОЯНҒАН ӨЛКЕ» РОМАНЫ НЕГІЗІНДЕ)

АГИНБАЕВА Қ.
магистрант, ПМПУ, Павлодар қ.

ЕРҒАЛИЕВ Қ. С.
ф.ғ.к., қауымд. профессор, ПМПУ, Павлодар қ.

ЕРҒАЛИЕВА С. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Аударма біршама зерделенген, теориялық негізі қаланған 
мәселелер қатарына жатады. Ғалымдар аудармаға анықтама 
беріп, аудару барысында ұшырасатын қиындықтарды саралаған, 
қалыптасып даму тарихын сипаттаған, аудару жолдарын қарастырған. 
Л. К. Латышев [1], С. И. Влахов пен С. П. Флорин [2], В. С. Виноградов 
[3] т.б. еңбектерінде аударудың бірнеше жолы да көрсетілген.

В. С. Виноградовтың «Аударматануға кіріспе (жалпы және 
лексикалық мәселелері)» зерттемесінде аударудың бес жолы 
талданады: транскрипция (транслитерация), гипо-гиперонимиялық 
аударма, үйлесім, перифразалық (сипаттау, дескриптивтік, 
экспликативтік) аударма, калькалау [3]. Ендеше, Ғ. Мүсіреповтің 
«Оянған өлке» романындағы этнографизмдердің қандай жолмен 
аударылғандығын осы негізге салып қарастыруға болады. Талдауға 
алынған этнографизмдердің бірі – сүт тағамдары атаулары.

«Ас – адамның арқауы» деп тауып айтқан қазақ дастарқан 
байлығына ерекше мән беріп қараған. Ол ұлттың өзіндік таным-
түсінігін, айналаға деген көзқарасын көрсетумен қатар, оның 
айналысқан кәсібінен, шаруашылығынан, тұрмыс-тіршілігінен, 
тарихынан, жалпы салт-дәстүр, әдет-ғұрпынан, өмірінен мәлімет 
береді. Сондықтан халық арасында дастарқанға, асқа қатысты 
мақал-мәтелдер, қанатты сөздер молынан ұшырасады. Дастарқан 
басында барлығы тең екені «Дастарқанның басында дұшпан да 

дос» деген мақалдан байқалады. Енді бірде «Ашта жеген құйқаңды, 
Тоқта ұмытпа», «Аты бардың тынысы бар. Асы бардың ырысы бар», 
«Барында батып іш, Құрт, майыңды қатып іш», «Тарысы бардың 
– тақаты бар, Құрт, майы бардың – рахаты бар. Қауыны бардың 
– сауыны бар, Тілігі бардың – тынымы бар» деп дәм-тұздың адам 
өміріндегі орнын белгілейді. «Кеспе көже күн батқанша, Бидай көже ел 
жатқанша, Тары көже таң атқанша» деп оның астығын насихаттайды.

Ұлттық ерекшелікті көрсететін этнографиялық атауларды 
жинақтаған, оның мән-мағынасын мысалдарды талдай отыра 
түсіндіріп, өскелең ұрпаққа халықтың бай мұрасынан мағлұмат 
беретін тәлім-тағылымды жеткізуді көздеген С. Кенжеахметұлы 
«Жеті қазына» деген еңбегінде тағам түрлерін ақ (сүт тағамдары), 
қызыл (ет) және көк (жеміс) деп үшке бөлген [4, 86 б.]. Осы үшеуінің 
де адам ағзасына тигізер пайдасы мол. Тағам атауларының ішінде 
денсаулыққа пайдасы зор әрі құнары мол сүт өнімдерінің алатын 
орны айрықша. Қазақта сүтті қасиетті зат есебінде қарап «ақты 
төкпе, малдың желіні кетеді» деп ескерту жасап отырған. Қазақтың 
құрт, ірімшік, ежігей тағы сол сияқты сүт тағамдары басқа елдерде 
өте жоғары бағаланатыны белгілі.

Сүт өнімдерінің қатарына айран, қатық, шалап, қаймақ, май, 
құрт, ірімшік, ежігей, қымыз, шұбат, саумал, сүзбе, көже және одан 
бөлінетіндерге іркіт, қаспақ т.б. жатады. Қаламгер туындысында 
ұшырасатын сүт өнімдерінің бірі – айран. Айран – қой, сиыр сүтінен 
әзірленеді. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»: «Айран – ашытқы 
құйып ұйытқан сүт» [5, 103 б.], – деп түсіндірілген. Ол қатыққа 
қарағанда сұйық әрі ащылау болады. Айранмен шөл басады. Айран 
мен қатықты сүт, су қосып сұйылтып та ішеді. Сүт қосылғанын 
қойыртпақ, су қосылғанын шалап деп атайды. Осы түсінікті 
сөздіктен де кездестіреміз: «Шалап – айранға су қосып жасаған 
сұйық сусын» [6, 108 б.]. Туындыда «айран», «шалап» этноатаулары 
транскрипция (транслитерация) жолымен берілген. Мысалы: Сейіт 
жаңа дәл тапқан екен, Омар қара үйге жақындап келді де:

– Назыкеш, үйдемісің?.. Қымыз қалды ма? – деді.
– Қымыз бітті, айран бар, – деді Назыкеш, Сейіттің өтінішін 

орындағысы келіп [7, 361 б.].
Сеит правильно угадал – подъехав, Омар тотчас спросил:
– Назыкеш, кумыс есть?
– Вышел кумыс, только айран остался [8, 347 б.].
Кәртаң төбет тұмсығын бүйіріне тығып алып, денесін 

жайлап орналастырды да, ойға кетті:
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«Жайлаудан қайтқалы айран-шалабымды алаңсыз ішкенім 
бүгін болар. Аллаға шүкір, лық тойдық, леген түбін жаламай кеттік... 
Құдай қосса, бүгін бір тыныш ұйықтап көрейін. Кешке жақын 
ауылды айнала ұзақ жортып, үріп-үріп қайтқанмын...» [7, 75 б.].

Старый кобель сунул морду в бок, строился поудобней и 
погрузился в думы:

«Наконец хоть удалось спокойно допить свой айран-шалап. 
Первый раз за все время, как тронулись с джайляу, наелся досыта. 
Слава аллаху! Не хотелось даже вылизывать дно чашки. Попробую 
теперь заснуть. Бог даст, еще и высплюсь. К вечеру выходил в обход 
аула, все как следует оглядел: долго бегал, долго лаял...» [8, 80 б.].

Келесі мысалда «айран» реалийі орыс тіліндегі «кефир» 
сөзімен берілмей, оның орнына «кислое молоко» деп қолданылған. 
Бұл аудармашының қазақ халқының тұрмыс-тіршілігімен таныс 
екенін байқатады. Ал «шалаптың» мағынасы шығармада ашылып, 
«разболтала в воде немного кослого молока» деп сипатталған. 
Нақтырақ айтқанда, аудармашы бұл жерде үйлесім және аударудың 
экспликативтік жолдарын пайдаланылған: Назыкеш үнсіз ғана 
орнынан тұрып, кірлі кетік ағаш аяқты жуып жіберіп, Жабайдың 
аузына шалап тосты [7, 51 б.].

Назыкеш молча вымыла щербатую деревянную чашку, 
разболтала в воде немного кослого молока и подала матери [8, 58 б.].

Тәржімада «кислое молоко» деп «іркіт» сөзі де аталған. Іркіт – 
құрт қайнату үшін үлкен ыдысқа құйып жинаған сүтті пісіп, майын 
алғаннан кейінгі қалған ақ сусын [6, 442-443 бб.]. Аңғарғанымыздай, 
«айран» мен «іркіт» сөздерін бір атаумен тәржімалау дұрыс емес. 
Бұл реалийлерді ұлттық колориттен айыратыны белгілі. Айран 
іркітке мүлдем ұқсамайтыны белгілі. Автордың бұл атауды қолдануы 
оның дәміне тиесілі берілсе керек. Айран қышқылдау келгенмен 
оны сол күйінде пайдалануға болса, іркітті қазақ осы қалпында ас 
ретінде қолданбаған. Одан құрт, ірімшік, қоспа т.б. тағам түрлерін 
дайындаған. Дегенмен, автор екі сөзді де бір атаумен беруді жөн деп 
тапқан. Мұнда аударудың үйлесім жолы пайдаланылған. Мысалы: – 
Анау жалмауыз ағаңдікі шығар, жалмауыз ағаңдікі! Жердің түгін 
түгел жалмап өлем депті ғой, жалманып өлгір! – деді Жұмекең, 
ширыға бастап. Іркітке толы ескі торсық, қылғындырып байлаулы, 
түртіп қалсаң, жарылғалы тұрған сияқты... [7, 80 б.].

– Видно, брата твоего ненасытного. Чтоб сдох, подавившись 
этой травой! – Жуман стал удивительно похож на переполненный 
кислым молоком торсык: ткни – и лопнет [8, 85 б.].

Қымыз – халқымыздың бірнеше ғасырлар бойы үздіксіз 
пайдаланып келе жатқан ұлттық тағамы. Қымыз – бие сүтінен 
ашытылған қышқыл дәмді сусын [9, 604 б.]. Ол тек тағам емес, 
сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулетін, салтанатын, байлығын, 
мырзалығын, дастарқан берекесін білдіретін ырыс белгісі. Басқа 
тағамдарға қарағанда қымызды дайындаудың әдіс-тәсілдері, салт-
дәстүрлері, ырымдары мен кәде-жоралары көп.

Қымыз – әрі сусын, әрі тағам, дертке шипа, жанға қуат. Дәулетті 
адамдар қымызды жазда да, қыста да ішіп отырған. Қымызды піскен, 
сапырған сайын хош иісі артып, тәбет ашыла түседі.

Шығармада «қымыз» сөзі транскрипция (транслитерация) 
жолымен берілген, яғни «қымыз» этнографизмі әріптері өзгертіліп 
«кумыс» деп қолданылған. Мысалы: Қымызын іше отырып, 
қастығын істей отырып, Тұрсынбай Жұманның шын жаны ашыған 
достасы болып шықты [7, 81 б.].

Гость сидел, попивал кумыс Жумана и тут же, не теряя 
времени, пакостил ему [8, 86 б.].

Жарау семіз аттар санына божы тисе-ақ ытырына жөнелуге 
асығып, елең қағып сергек тұр. Игілік атынан түсіп, екі бөлмелі 
бекетке қарай бет ала беріп:

– Қымызың қалып па еді, Сарымсақ? – дегенде, сергек тұрған 
аттардың алыстағы бір дыбысты сезінгендігін көрді Игілік [7, 308 б.].

Игилик уже собирался войти в дом попить кумыса, но 
кони вдруг поставили уши камышом, насторожились. Игилик 
прислушался: колокольчики... [8, 304 б.].

Ауыз үйден ақ шарамен қысқы қымыз келді. Ушаков та, 
Соколов та қымызды жатсынбай тарта бастады [7, 310 б.].

Только тут кивнул Соколов головой, протянул руку. Из 
передней в добела выстроганном тегене внесли зимний кумыс. Ни 
Ушаков, ни пристав не отказались от угощенья [8, 305 б.].

Сүттен жасалатын келесі тамақтың түрі – құрт. Құрт – қатықтан 
(сүзбеден) әртүрлі формада жасалып, кептірілген сүт тағамы [9, 517 б.]. 
Құрт – қой, ешкі, сиыр сүтінен жасалады. Әрине, қой мен ешкі сүтінен 
жасалған құрттың дәмі де, сапасы да өте жақсы болады. Құрт жасау 
үшін ашыған сүтті ағаш кеспекке құйып, бірнеше күн іркіт жиналады. 
Оны үлкен қазанға құйып қайнату кезінде іркіт қоюланып, ақ, ақсары 
болған кезде отын сөндіріп, суыған соң сол кеште таза қапшыққа 
құйып қояды. Таңертең оны алақанға салып әртүрлі кескінде домалақ, 
ұзынша етіп құрт жасайды. Дайындалған құртты шыптаға, жоғары 
жерге немесе өреге қойып кептіреді.
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Құрт реалийі туындыда транскрипция (транслитерация) 
жолымен берілген:

– Менің жалғыз шешем мен жалғыз балам қатты суықтардың 
тұсында бір айлық қоректері үшін мені екі жылға жалдап қойыпты 
бір бай ағайынымызға... Ет алған, құрт алған, тезек алған... 
Одан бері екі ай өтті... Шешем мен балам қаңғыра-қаңғыра өзі 
осында жұмыста жүрген бір жолдасымның үйіне келіпті, Енді 
бәрі қосылып, сол үйді жұтатып жатқан көрінеді. Өзіңіз қалай 
ойлайсыз, мен сол ауылға қайта аламын ба, жоқ па? – деді Бұланбай 
[7, 255 б.].

– Семья наняла меня на два года к одному баю, нашему родичу. 
Ничего не поделаешь. Есть им надо было? Надо. Целый месяц брали 
мясо, курт и кизяк тоже. Вот и придется мне отработать у бая 
два года. Теперь моя мать-старуха и сынишка пошли с коржуном по 
аулам. Доели уже все. Добрели до одного моего товарища. Живут пока 
там, последний кусок доедают. Так что придется мне идти [8, 258 б.].

Асып-сасып айғайлап сөйлесіп, қораның ішін жаңғырықтырып 
жүр:

– Әлгі бір құрт салған дорба ұмыт қалыпты ғой!.. [7, 123 б.].
То и дело бегали в дом, громыхали по доскам пола, словно 

подкованные кони. Кричали на весь двор:
– Ойбой, Апак! Курт забыл!.. [8, 129 б.]
Екі жалшы екі атқа мініп, екеуін жетекке алып, шығысқа 

қарай жүріп кетті. Пісіп тұрған еттерін, малшының ең мол 
тамағы ащы құрттарын қоржынға толтыра салып алып, 
жолдастары мен Жұманға тамақ әкетті [7, 138 б.].

Оба работника Жумана сели на коней. В поводу взяли двух 
запасных и отправились прямо на восток. К седлам приторочили 
коржуны. В них обычная еда пастуха. Вареная конина – мясо, очень 
удобное для зимнего пути, не замерзает и на морозе. И курт, он 
тоже всегда у табунщика в изобилии. Тоже удобная еда – бросают 
в торсук с кипятком, пока едут, все это сбивается от тряски, 
тогда и пей. Получается что-то похожее на кумыс [8, 144 б.].

Сүт қосылып жасалатын келесі тағам – құймақ. «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде»: Құймақ – айранға не сүтке ұнды 
қоймалжың етіп езіп, майға пісірілетін жұмсақ нан [9, 442 б.], – 
деген анықтама келтірілген. Туындыда «құймақ» сөзі транскрипция 
(транслитерация) – «куймак» – және калькалау – «куймак – оладьи» 
– жолымен берілген. Яғни «құймақ» орыс тілінде «оладьи» деп 
аударылатыны белгілі. С. И. Ожеговтің «Орыс тілінің түсіндірме 

сөздігінде» «оладьи» сөзіне мынадай анықтама берілген: «Оладья, 
-и, род. мн. -дий, ж. Толстая мягкая лепешка из пшеничной 
муки, изжаренная на сковороде. ІІ уменьш. оладышек, -шка, м; 
оладушка, -и, ж. и оладышка, -и, ж. ІІ прил. оладьевый, -ая, -ое» 
[10]. Шығармадан дәлел ретінде мысал келтірелік:

Ерінің ашуын алғысы келіп, өзіне ең жақын ұстайтын 
сауыншы әйел Күңшеге Көпей бәйбіше:

– Қол тиірменді әкеліп, құймақ жасай қойшы, – деп еді, Күңше 
далада ұзағырақ айналып қалып, қайта кірді... [7, 17 б.]

– Принеси-ка мельницу, намелем муки на куймак, – попросила 
она доильщицу Кунше, самого близкого ей здесь человека. Копей 
надеялась, что муж смягчится, успокоится, услыхав про свой 
любимый куймак – оладьи [8, 25 б.].

Қысқасы, аудармашы тағам атауларын тәржімалаған кезде 
В. С. Виноградов ұсынған аударма жолдарының транскрипция 
(транслитерация), үйлесім және калька түрлерін пайдаланған. Ол, 
біріншіден, түпнұсқа мазмұнынан алшақтамай, дәл беруді көздесе, 
екіншіден, реципиенттің (оқырманның) мүддесін де ескерген, 
үшіншіден, туындының сөреде шаң басып жатып қалмай, оқылуын, 
көпшілік қауымға таралуын да негізге алған деп топшылаймыз.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДАҒЫ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР

АҒЫБАЕВА Ғ. М., ТУЛЕУБАЕВА С. Б.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, № 37 ЖОББМ, Семей қ.

Қазіргі білім беру тұжырымдамасы мұғалімнің кәсіби 
қызметінің мақсатын анықтады. Ол - оқушылардың қоғамда 
өз орнын табуы, белсенді бейімделу қабілетін қалыптастыруы. 
Оқытудағы инновациялық технологияларды әзірлеу осының 
салдары болып табылады. Инновация - қазіргі ойлау үлгісі мен 
дәстүрлі таным ерекшелігіне ұқсамайтын жаңа ойлау жүйесін тауып 
шығару, кезектегі білім мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана 
отырып көнені өңдеу, бар нәрсені тіпті де жақсарту, кем нәрсені 
толықтыру, жаңа нәрсені тапқырлау, тың нәрсені байқау, жаңа 
зат, жаңа әдіс, жаңа жол, жаңа орта жаңалығымен өмірді жаңарту. 

«Инновация» сөзі латын тіліндегі іn (ішіне) novus (жаңа) сөздерінен 
құралып, жаңару, жаңалық, өзгеру деген мағынаны білдіреді.

Қазіргі таңда оқу үдерісінде мұғалімдер инновациялық 
әдіс-тәсілдердің алуан түрін қолданады. Инновациялық әдістер 
оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастырудың жаңа стилі 
ретінде сипатталады. Қазіргі педагогтар оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін, зияткерлік әрекеттерін дамытуда проблемалық оқыту 
технологиясының мүмкіндіктерінің арнасы кең екенін атайды. 
Проблемалы оқытудың теориялық мәселелерін М. И. Махмудов,  
А. М. Маттошкин. И. Я. Лернер, Ю. Н. Бабанский және т.б. зерттеген еді.

Проблемалы оқыту әдістемесінің екі стратегиялық шарттарын атап 
кеткен жөн: 1) үйренуге тікелей әсер ететін; 2) үйренуге ықпал ететін. 

Бірінші стратегиялық шартқа:
- материалды түсіну үшін оқушылар қолданатын когнитивті 

стратегиялар;
- материалды есте сақтау үшін есте сақтау стратегиялары;
- қарым-қатынас барысында туындайтын қиындықтарды 

жеңуге көмектесетін компенсаторлық стратегиялар.

Оқыту үшін жағдай жасауға байланысты және тілді меңгерудегі 
психологиялық қиындықтарды жеңуге ықпал ететін стратегиялар 
екінші шарттың қатарында.

Соңғы онжылдықта заманауи білім беру технологияларының 
дамуына байланысты оқу процесіне аудио- және бейнежазбалар, 
компьютерлік бағдарламалар кеңінен енгізіле бастады. Осы 
технология арқылы оқушы шын мәнінде білімді өз бетінше 
меңгереді және танымдық міндеттерді шешетін оқу үдерісінің 
белсенді субъектісі болып табылады.

Мұндай әдістемелердің мақсаты – таным үдерісін жандандыру, 
оңтайландыру, күшейту. Сонымен қатар инновациялық оқыту 
оқушыларды әрекетке, ұжымдық жұмыс түрлеріне, пікір алмасуға 
міндетті түрде қосуды көздейді.

Озық жұмыс, дамудың алғышарттары, жеке тұлғаға бағытталуы, 
оның дамуы, шығармашылық элементтердің міндетті түрде 
қамтылуы, қарым-қатынастың серіктестік түрі: ынтымақтастық, 
шығармашылық, өзара көмек және т.б. инновациялық оқытудың 
ерекшеліктері болып саналады.

Білім берудегі жаңашылдықтар, білім мазмұнындағы, оқыту 
нысандары мен әдістеріндегі жаңашылдықтар, «мұғалім-оқушы» 
қарым-қатынасы, оқытудың ақпараттық технологияларын 
пайдалану, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, оны басқару және 
т.б. білім берудегі инновациялар деп аталады.

Инновациялық технологиялар тіл мен әдебиетті оқытудың 
негізгі мақсаттарының бірі – пәнді жүйелі-құрылымдық білім ретінде 
оқытудан оны қарым-қатынас пен ойлау құралы ретінде оқуға 
көшіруге, ал оқу-танымдық қызметті нәтижелі-шығармашылық 
деңгейге ауыстыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Сабақта оқушылардың креативті қабілеттерін дамыту үшін 
перспективалы әдістемелік тәсілдерді қолдану керек: кластерлер, 
инсерт (теориялық материалды өз бетінше оқу кезінде), кестелерді 
толтыру, екі бөлшекті күнделік, тоқтап-тоқтап оқу, бірлесіп 
іздену, пікірталас, дөңгелек үстел; ТРИЗ элементтерін қолдану 
(өнертапқыштық міндеттерді шешу технологиялары): «Таң қалдыр!» 
(жазушының өмірбаянымен танысқанда), «Қатені тап!»; классикалық 
лекциялық оқыту, аудиовизуалды техникалық құралдардың көмегімен 
оқыту, тестілер, жобалар әдісі («Әдеби өлкетану» бойынша сабақтар).

Жобалық технологияны пайдалану: балалардың қызығушылығын 
арттырады және тереңдетеді; өзіндік танымдық іс-әрекет саласында 
құзыреттілікті қалыптастыру арқылы оқушылардың шығармашылық 
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қабілеттерін дамытады, оқуға баулу, қызығушылықты дамыту, 
ой-өрісін кеңейту), сыни ойлауды дамытады; оқушыларға үлкен 
көлемдегі ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын, зерттеу іскерліктерін 
(мәселені көру және оны шешу жолдарын белгілеу), коммуникативтік 
іскерліктерін (топтарда жұмыс істеу) меңгеруге көмектеседі.

Сабақта және сабақтан тыс уақыттарда топпен өзара қарым-
қатынас жасау, сабақта білім алушылардың ынтымақтастығын 
қамтамасыз ету үшін тіл мен әдебиет мұғалімі мұғалім мен оқушылар 
арасындағы бір-біріне деген сенім, өзара сыйластық атмосферасын 
жасауға, оқушыларды белсенді дербес қызметке тартуға міндетті. 
Сынақ сабақтар кезінде топтық жұмысты жүзеге асыруға болады, бұл 
ұжымдық тәрбиеге ықпал етеді, оқушылардың жеке ерекшеліктерін 
ашу және көрсету үшін жағдай жасалады. Сонымен қатар, мұндай 
сабақта оқушы – оқушылар ынтымақтастық атмосферасы жасалады, 
ал мұғалім – оқушылардың кеңесшілер мен ассистенттердің тексеру 
кезеңіне қатысуы олардың ынтымақтастығын арттыра түседі.

Қазақ тілі мен әдебиетіне қызығушылықты дамыту үшін сабақта 
тарихи, этимологиялық анықтамаларды, ойын түрлерін енгізу керек. 
Шығармашылық эксперименттерді, жоба әдісін, стандартты емес 
сабақтарды, конкурстарды, олимпиадаларды пайдалану керек. 

Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда тез дамып келе жатқан 
әдістемелердің бірі және оқушылар тарапынан үлкен қызығушылық 
тудыратын тәсіл ретінде оқытудың инновациялық тәсілі – интернет 
ресурстарын қолдануды атап көрсетуге болады. 

Білім беруде ғаламторды пайдалану идеясы жаңалық емес. 
Интернет ақпараттың сарқылмас көзі ретінде де, оқу жұмысын 
жаңаша ұйымдастыруға болатын жаңа коммуникативтік орта ретінде 
де қолданылады. Интернет нақты, мобильді ақпараттық ортаны 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді, онда тек ақпаратты теріп қана 
қоймай, сонымен қатар басқа да көптеген коммуникативтік міндеттерді 
шешуге болады. Оны пайдалану оқушылардың уәждемесін арттыруға 
көмектеседі, өйткені сынып және жеке сабақтар кезінде интернетті 
қолданғанда заманауи оқушылар өздеріне үйреншікті ақпараттық ортаға 
түсуге мүмкіндік алады. Интернетте оқу мақсаттарында масштабтары 
бойынша әртүрлі ресурстар – қызықты оқу материалдары, тестілер 
бар веб-беттерден бастап құрастырушылар тұрғысынан қашықтықтан 
оқыту үшін көлемді жобаларға дейін қолданылады.

Оқытушы интернетті пайдалана отырып, оқулықтар 
материалдарын өзектендіре алады, материалдар, оқу ақпаратын 
орналастырады. Оқушылар қосымша ақпаратты табады, өзін-өзі 

бақылай алады. Сондай-ақ мұғалім – оқушы интербелсенді оқыту 
жүйесін әзірлеуге, бақылаудың әр түрлі нысандарын қолдануға 
және кері байланысты ұйымдастыруға, топтың әртүрлі мүшелері 
арасында байланыс орнатуға, гипермәтіндермен, аудио және бейне 
файлдармен және блогтармен жұмыс істеуге болады.

Интернет әр түрлі тәсілдерді жүзеге асыруға, әдістемелік 
жадығаттарды ұсынуға, оқу процесін түрлендіруге, оны неғұрлым 
тартымды етуге, оқыту субъектісінің қажеттіліктері мен мүдделерін, 
оның дайындық деңгейін назарға алуға, оқушылардың жұмысын жедел 
және мақсатты бақылауға, оны тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

Жұмысымызда сыни ойлауды дамыту технологиясын 
пайдалана отырып, пікірталас (лат. – зерттеу, талдау, талқылау) 
сияқты тәсілдің өте тиімді екенін атап өткіміз келеді.

Пікірталас – балаларға өз ойын білдіруге көмектесетін, тілдік 
оралымдарды жақсы меңгерген, алдын ала дайындықты қажет ететін 
өте күрделі сөйлеу формаларының бірі. Бұл әдіс көркем шығарманы 
талқылау және талдау кезінде әдебиет сабақтарында өте тиімді. 
Топтық пікірталас туындату кезеңінде де, рефлексия кезеңінде де 
пайдаланылуы мүмкін. Бұл ретте бірінші жағдайда оның міндеті: 
бастапқы ақпаратпен алмасу, қарама – қайшылықтарды анықтау, ал 
екіншісінде-бұл алынған мәліметтерді қайта ойластыру, проблема 
бойынша өз көзқарасын басқа көзқараспен және ұстанымдармен 
салыстыру мүмкіндігі. Топтық пікірталас формасы қарым-қатынас 
диалогының дамуына, ойлау дербестігінің қалыптасуына ықпал етеді.

Жаңартылған білім беру жағдайында Блум сұрақтарын тиімді 
деп ойлаймын (әр түрлі сұрақтарды пайдалана отырып, оқу жүргізу 
әдістемесінің атауы). 

Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға оқушының пәнге, сондай-
ақ жалпы оқуға деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік беретін 
дәстүрлі емес сабақтар да ықпал етеді. Мұндай сабақтардағы 
шығармашылық көңіл-күйден тыс, ал осындай тапсырмаларды, өзінің 
жаңашылдығы, ерекше беріліп (саяхат, отырыс, конкурс, ойын және 
т.б.), таңқалдыра отырып, оқушының назарын, ой-өрісін белсендіретін 
дидактикалық материалды таңдаған дұрыс. Ерекше жағдайға тап бола 
отырып, бала әрекетке, мұғаліммен ынтымақтастыққа қосылады, 
бұл ретте оң эмоционалдық ая құрылады, интеллектуалдық және 
ерік салалары белсенді жұмыс істей бастайды, білім оңай игеріледі, 
білік пен дағды тезірек қалыптасады. Бұған мұғалім мен оқушының 
шығармашылық қорын жұмылдыру үшін стандартты емес сабақтарда 
жағдай жасау ықпал етеді.
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Дәстүрлі емес сабақтарға дайындық өте мұқият жүргізілуі 
тиіс, ал бұл, әдетте, мұғалім тарапынан да, оқушы тарапынан да 
көп күш пен уақытты талап етеді. Өз тәжірибемізде сабақтың 
бірнеше дәстүрлі емес түрлерін: практикум, викторина, зерттеу, 
саяхат, проблемалық жағдай негізіндегі диалог, іскерлік ойын, 
сынақ сияқты тәсілдерін қолданамыз. Таңдау бірнеше жағдайларға 
байланысты: біріншіден, оқушылардың жас ерекшеліктерін 
ескереміз, екіншіден, оқылатын тақырыпқа байланысты оқытудың 
міндеттері, мақсаттары, мазмұны ескеріледі.

Мысалы, семинар-сабақ қайталанатын-жалпылама сипатқа 
ие. Ол тілдің ғылыми стилін қалыптастыруға, өз ойларын өзіндік 
бағалауға ықпал етеді, бақылау мен өзін-өзі бақылаудың тиімді 
нысаны болып табылады, балалар өз бетінше жұмыс істеуге, ғылыми 
әдебиетті пайдалануға үйренеді. Сабақ-семинар мазмұнының негізі 
теория болып табылады. Мұғалім мақсаты – ойлауды қалыптастыру, 
ол оқушыларға өз бетінше ақпаратты таңдауға, зерттеуге және алған 
білімдерін практикада қолдануға мүмкіндік береді. Бөлімдерді 
қайталау міндеттеріне сәйкес семинар сабақтарын келесі тақырыптар 
бойынша ұйымдастыруға болады: «Сөз құрамы», «Сөз таптары», 
«Зат есімнің түрлері», «Жай сөйлемнің тыныс белгілері» және т.б.

Қазақ тілі сабағына қойылатын қазіргі талаптардың бірі – 
мәтінмен жұмыс. Бұл да қазіргі жаңартылған білім бағдарламасының 
негізгі көрсеткіштерінің бірі. Осыған байланысты өз жұмысымызда 
зерттеу сияқты сабақ формасын қолданамыз. Мұндай сабақтарда 
мәтін негізінде тілдік материалды зерттеу жүзеге асырылады.

Әрбір сабақтың өзіндік «ерекшелікпен» өткенін қалаймыз. 
Сондықтан дәстүрлі жеке сабақтың стандартты емес, 
шығармашылық элементтеріне жиі жүгінеміз. Ең бастысы, сабақта 
балаларды зеріктірмейтін, орындағысы келетін, үйренгісі келетін 
жағдай туындату керек. Ол әдетте, қазақ тілі сабақтарындағы 
стандартты емес әдіс түрлерінде, шығармашылық тұрғысынан 
дербестігінкөрсете алатын сабақтарда жүзеге асады. 
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БІРІНШІ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

АЛПЫШЕВ С. А. 
қазақ тілі пәнінің мұғалімі, Н. Островский атындағы орта мектебі,  

Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы

Білім – бұл күш. Ал тілді білу – бұл дұрыс арнаға бағытталатын 
жағдай барысын оң жаққа өзгерте алатын өте ыңғайлы құрал. «Сен 
қанша тіл білесің, сонша рет сен адамсың», А. П. Чехов. 

Тіл – халықтың жан-дүниесі, рухани тамыры мен ел еркіндігін, 
ұлттың ұлылығын көрсететін басты күш, ұлт болмысын ұғындырып, 
жалпы жұртты төңірегіне қалыптастырушы, біріктіруші. Сондықтан 
мемлекеттік тілді меңгеру – өмір талабы, заман сұранысы және 
қоғам қажеттілігі деген жөн болар. 

Жаңартылған білім беру мазмұнының басты мақсаты-оқыту 
сапасын арттыру. Әрине, балаларды мемлекеттік тілге үйрету, яғни 
сөйлеу, оқу, жазу және тіпті ойлау болуы мүмкін. Бірақ бұл үшін 
бірінші сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктерін 
ескеру қажет. Біріншіден, бала мектеп өміріне бейімделудің сыни 
кезеңін бастан өткереді. Бұл тұрғыда танымдық саланы қамтитын 
бірінші сынып оқушыларының психологиялық-педагогикалық 
мәртебесі туралы айту керек.

• Ол психикалық үдерістердің еркіндігінен тұрады-бұл ереже 
мен үлгі бойынша жұмыс.

• Бұл көрнекі-бейнелі ойлаудың, сөздік-логикалық 
тұжырымдаманың дамуының жоғары деңгейі. 

• Бұл сөзді ойлау құралы ретінде пайдалану.
• Бұл жұқа моториканың даму деңгейі, хатқа үйрету кезінде 

күрделі қимыл-қозғалыс әрекеті.
• Ақыл-ойдың жұмыс қабілеттілігі, яғни 15-20 минутқа көңіл 

бөлу мүмкіндігі. Сыныппен бірдей қарқынмен жұмыс жасауы.
Бірінші сынып оқушысының барлық ерекшеліктерін ескере 

отырып:
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Оқытудың алғашқы күнінен бастап алғашқы 15-20 минут ішінде 
жаңа материал беру қажет. Жаңа сөздерді меңгерту барысында әр 
түрлі нұсқаларда бірнеше рет қайталай отырып үйреткен абзал, яғни 
топтарда, жұптарда (тізбекте, қозғалыста) және т.б., шын мәнінде 
бірінші уақытта балаларды сөйлеуге үйрету қиын, бірақ уақыт өте 
келе тез, анық, әдемі, дұрыс айтуға үйренуге болады.

Дыбыстардың айтылуы бойынша өткізілетін ерекше жұмысты 
атап айтқан жөн. Бірінші сынып оқушыларына дыбыстардың 
артикуляциясын көрсетсе және оларды орыс тілінің дыбыстарымен 
салыстырса, дыбыстардың жіңішке және жуандылығы, ерін мен 
жақтың қатысына қарай бөлінген дыбыстар туралы түсінік бере 
отырып, оқушылардың дыбыстарды айту барысында оларды 
түзетсе және топпен, хормен дыбыстаса балалар тез және жақсы 
меңгереді.

Мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі әрдайым бірдей және 
білім министрлігі бекітетін оқу бағдарламасына негізделген. Барлық 
оқытушылар көбінесе бастауыш сынып оқушыларын оқыту кезінде 
коммуникативтік тәсілді қолданады. Бірақ сабақтарды тиімді ету 
үшін кейбіреулері сабақты қызықты әрі қызықты ететін қосымша 
техника мен тәсілдерді пайдаланады.

Оқушылар үшін қазақ тілінің бастапқы курсын оқыту қалай 
тиімді және сонымен қатар қалай қызықты ету керек? Сабақта 
қандай әдістерді қолдану жақсырақ? Біз өз жұмысымызға табысты 
енгізетін ең тиімді әдістемелерді қарастырайық.

Дәстүрлі әдістеме
Орта мектепте қазақ тілін оқытудың дәстүрлі әдістері көп 

жылдар бойы қолданылып келеді. Олар грамматикалық-аударма 
тәсіліне негізделген. Әрбір сабақтың/кіші сабақтың грамматикалық 
бөлімінің негізі- орыс тілінде түсіндіріледі.

Мұғалім оқушылармен белсенді жұмыс істейді және негізгі 
сәттерді түсіндіреді. Өз кезегінде оқушылар ережені үйренеді, 
мәтінмен жұмыс жасайды және бекіту үшін жаттығуларды 
орындайды. Бірақ теорияның көптігімен оқушылар көбінесе 
жабылып қалады және сөйлеу дағдыларын дамыта алмайды. 
Сондықтан бұл әдіс коммуникативті және басқа тәсілдермен 
үйлескенде ғана тиімді..

Коммуникативтік әдістеме
Қазақ тілінің коммуникативтік әдістемесі бойынша бастапқы 

курсы балаларда жазу, оқу, қазақ тілін есту арқылы қабылдау 
және, әрине, ауызша қарым-қатынас сияқты дағдыларды 

дамытуды білдіреді. Сабақтар, сондай-ақ тапсырмалар нақты 
тақырыптарға ие: отбасы, ауа райы, мектеп, хобби, жұмыс және 
т.б. тақырыптарындағы диалогтар мен мәтіндер.

 Әдістеменің ерекшелігі-оқушылардың жұппен жиі жұмыс 
істейтіндігі. Оқыту балалар арасындағы қарым-қатынас арқылы 
өтеді. Бірақ грамматика мен күрделі тақырыптарды жақсы түсіну 
үшін мұғалім орыс тілінде түсіндіреді.

Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың коммуникативтік 
әдісі де балаларды туған елдің мәдениеті мен тұрмысына батыруға 
арналған. Оқушылар қарым-қатынас дағдыларын меңгеріп қана 
қоймай, қазақ халқының мәдениетінің ерекшелігін де таниды. Бұл 
ретте мұғалім оқушылардың оқуға деген уәждемесін қолдауы тиіс.

Коммуникативтік әдістеме аясында білім беру құралдары мен 
тәсілдерінің кең спектрі қолданылады: балалардың тіл меңгеруші-
оқытушымен және бір - бірімен қарым-қатынасы, ойын элементтері, 
аудио-және бейнематериалдар және т.б.

Жоба әдістемесі
Жоба әдістемесі 4-5 жас аралығындағы балаларға қолайлы. 

Педагог тақырыпты таңдайды және оған сабақтар сериясын 
арнайды. Ол әр түрлі қызмет түрлерін ұсынады, олардың көмегімен 
балалар жобаның тақырыбы бойынша қызықты нәрселерді біледі, өз 
бетінше жұмыс істеуге тапсырмалар береді (немесе ата-аналармен). 
Қорытынды сабаққа балалар берілген тақырыпқа шығармашылық, 
ауқымды жұмыс жасайды.

Доман Глена әдісі
Орта мектепте қазақ тілін оқытудың өте танымал әдісі. Ол 

тіпті 6-7 жастағы балаларды оқыту үшін қолданылады. Тәсіл 
сөздер немесе суреттер бейнеленген карточкалармен жұмыс істеуге 
негізделген. Мұғалім карточканы көрсетіп, сөз сөйлейді. Содан 
кейін оқушы жаңа сөздерді қайталайды және үйренеді.

Баланың оқытудағы рөлі пассивті болса да, жаңа лексиканы 
есте сақтау өте оңай. Балаларда назардың әлсіз шоғырлануы. 
Сондықтан оларға мәтінмен жұмыс істеу немесе сөз үйрену керек 
емес. Доман Глен әдісі ең аз күш-жігерді талап етеді, оны көптеген 
педагогтар мен балалар жақсы көреді.

Ойын әдістемесі
Бастауыш мектепте қазақ тілін ойын әдістемесі бойынша оқыту 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын қолдау мақсатын алға 
қояды. Бастауыш сыныптарда оқушылар өте қозғалмалы, белсенді 
және эмоционалды. Сондықтан ойын түріндегі тапсырмалар 
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оқушылардың қуатын дұрыс арнаға бағыттауға және олардың 
назарын оқуға аударуға мүмкіндік береді.

 Мақсаты қарапайым: ұстаз балалардың тіл білімін жетілдіретін 
ойындар өткізеді. Әдістеме негізінде елестететін жағдайды құру 
және баланың немесе оқытушының қандай да бір рөлді қабылдауы 
жатыр. Оқыту ойындары жағдайлық, жарыстық, ырғақтық-
музыкалық және көркем болып бөлінеді.

Жағдаяттарға қандай да бір себептермен қарым-қатынас 
жағдайын моделдейтін рөлдік ойындар жатады. Олар, өз кезегінде, 
балалар белгілі бір жағдайға және түрлі модельдердің түрін 
өзгертуді талап ететін импровизациялық ойындарды қолдана 
отырып, типтік диалогты ойнайтын репродуктивті сипаттағы 
ойындар болып бөлінеді.

Жарыс түрлеріне лексика мен грамматиканы меңгеруге ықпал 
ететін көптеген ойындар жатады. Оларда тілдік материалды жақсы 
меңгерген адам жеңеді. Бұл барлық кроссвордтар, аукциондар, лото, 
үстел ойындары, командаларды орындау және т.б.

Ритмо-музыкалық ойындар-бұл қарым-қатынас дағдыларын 
меңгеруге ғана емес, фонетикалық және ырғақты сөйлеу жақтарын 
жетілдіруге және тіл рухына батыруға мүмкіндік беретін 
серіктестерді таңдау, әндер мен би түріндегі дәстүрлі ойындар.

Көркем немесе шығармашылық ойындар. Бұл ойын және 
көркем шығармашылық шекарасында тұрған іс-әрекет түрі, 
оған ойын арқылы баланың жолы жатады. Оларды, өз кезегінде, 
драматургияға (қазақ тілінде кішкентай қойылымдар қою), бейнелеу 
ойындарын (графикалық диктант, суреттерді бояу ) және сөздік-
шығармашылық (кішкентай ертегілердің ұжымдық шығармасы, 
рифма таңдау) бөлуге болады.

Ойын әдістемесінің басты артықшылығы-ол кез келген жастағы 
балаларға бейімделеді, оның көмегімен ауызша сөйлеуді де, 
грамматика, орфография және т.б. білімдерді де дамытуға болады. 

Зайцев әдістемесі
Зайцевтің әдістемесі бойынша оқыту ерекшеліктері, оқушылар 

буындары мен әріптері бар текшелерді қолданады. Олардың 
көмегімен олар сөздерді құрайды және осылайша жаңа фразаларды 
есте сақтайды. Тәсілдің мақсаты-сөздер мен сөйлемдерді құру 
алгоритмін көрсету.

Сурет 1

Текшелер балаға тапсырманы жеңілдету үшін түрлі түсті болуы 
мүмкін. Уақыт өте келе оқушы түсті және әріптерді құрастыруға 
тырысады. Осындай шағын диктанттар жазуға тиімді және балаларда 
қиындық тудырмайды және тіпті ата-аналар да өткізе алады.

Бейне арқылы оқыту
Бейне арқылы оқыту қазақ тілін үйрену үшін тек видео-

материалдарды пайдалануды білдіреді. Бұл қазақ тіліндегі 
фильмдер, мультфильмдер, деректі бейнелер, оқу бейне курстары 
болуы мүмкін. Бұл әдістеме кез келген жастағы балаларды оқыту 
үшін қолданылуы мүмкін, өйткені сөйлеуді тану дағдыларын 
қалыптастыруға және оны еріксіз есте сақтауға бағытталған.

Аралас әдістеме
Аралас әдістеме – онда сіз өз қалауыңыз бойынша басқа 

әдістемелерді біріктіріп, баламен ойын ойнап, әндерді жаттап, 
жобалар мен т.б. әзірлейсіз. Сіз баланы қызықтырған оңай болады, 
ол бүгін айналысудан бұрын ешқашан білмейтін болады.

Балаларға әрдайым қызықты болатындай сабақтар өткізу, 
олардың назарын үнемі ұстап тұру, оларды басқару оңай емес. Бұл 
қиын жұмыс, ол мұғалімнен қиын еңбек, жүйелі жұмысты талап 
етеді. Сабақта не істеу керектігін және сабақта болуы мүмкін 
барлық нәрселерді барынша ескеру қажет. Оқушылардың назарын 
ескертулермен ұстап тұрудың қажеті жоқ. Бұған қызметтің бір 
түрінен екіншісіне өту арқылы қол жеткізілуге тиіс.
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РАХМАНҚҰЛ БЕРДІБАЕВ – 
ҚАЗАҚ БАТЫРЛАР ЭПОСЫН ЗЕРТТЕУШІ

АМРИНОВА Ү. Е.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЖҮСІПОВ Е. Қ.
ф.ғ.к., қауымд. профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Эпос – ең қызықты жанр және көнелілігімен құнды. Ол 
барша халықтарға ортақ, сонысымен асыл. Р. Бердібаев бұл 
жанрды қазақ халқының жеке мұрасы етпей, бауырлас елдердің 
көне дүниелерімен салыстыра, сабақтастыра үндестіреді. Тува 
халқының батырлық аңызы «Бокту – Кирши мен Бора Шэллейді»; 
башқұрттардың «Заятелек пен Сұсұлуын» қазақ фольклорының ең 
көне эпосы «Құламерген, Жоямерген» және «Мұңлық Зарлықтың» 
ортақ белгілерін, ерте дәуір нышандарын, әсіресе соңғы жырдағы 
«мұратына жетіп, бақытқа кенелуді» ертегі мен эпикалық жырларға 
тән екенін көрсетеді. Р. Бердібаевтың эпос туралы айтқан әр ойы 
ғылыми дәлділігімен, тиянақты пікірлерімен аса қымбат. 

Ғалымның халық ауыз әдебиетін саралауда жасаған еңбегі 
мол . Халық ақындарын жастайынан тыңдап, халық әдебиетінің 
тас бұлағына бала кезінен қанып өскен сыншыл ғалым бұл салада, 
яғни эпос жанрын зерттеуге арналған – Қазақ эпосы (1982), 

Сарқылмас қазына (1983), Эпос мұраты (1997), Эпос – ел қазынасы 
(1995 жаңа басылымы 2005), т.б. еңбектерін ерекше атауға болады.
Соның ішінде ғалымның «Қазақ эпосы» атты монографиясы қазақ 
фольклортану саласындағы кезеңдік жаңа құбылыс болып табылады. 
Әрине, қазақ фольклористикасында эпос туралы аз жазылған жоқ. 
Ал, Р. Бердібаев сол «көне объектіге» жаңа қырынан келіп, қазақ 
эпостарын стадиялық және типологиялық жағынан зерттеп соны ой 
қорытады. Профессор Р. Бердібаевтың фольклорлық еңбектерінің 
ішінде қазақ эпосының генезисін, даму жолдарын, жанрлық 
ерекшелігін сипаттайтын зерттеулерінің маңызы зор.

Ғалым эпостық туындыларды жанрлық-стадиялық тұрғыдан 
қарастырып, күллі эпос жанрын: 1. Көне эпос (архаикалық);  
2. Қаһармандық эпос; 3. Ғашықтық эпос; 4. Тарихи эпос деп төрт 
топқа жүйелейді.

Ғалымның эпос жанрына әкелген сонылығын үш түрге бөліп 
көрсетуге болады: 1) Ол қазақ халқының аса бай эпикалық мұрасын 
жанрлық-стадиялық тұрғыдан талдап, тану принципін тұңғыш рет 
ұсынған болатын. Қазақ эпосын бұрыннан зерттеген Ә. Марғұлан, 
Ә. Қоңыратбаев, Е. Ысмайлов, сынды ғалымдар эпосты көбінесе 
тақырыптық және хронологиялық белгілеріне сәйкес жүйелеп 
топтастырған болса, Р. Бердібаев дастандық туындыларды жанрлық 
және стадиялық сипатын қоса қамтып тексеріп, ғылыми жаңалық 
әкелді. 2) Р. Бердібаевтың зерттеу еңбектерінде кездесетін тағы 
бір ерекшелік – қазақ фольклортану ғылымында ондаған жылдар 
бойы ауызға алынбаған, тұрпайы социологиялық көзқарастың 
үстем кезінде «халыққа жат, зиянды» деп қаралған бір топ эпос-
дастандарды зерттеуі. Олар: «Едіге батыр», «Ер Сайын», «Шора 
батыр», «Қарасай Қази», «Орақ Мамай» тәрізді жырлар. 3) Ғалымның 
фольклортану еңбектеріндегі үшінші ерекшелік – түркі халықтарының 
эпикалық аңыздауларын салыстырмалы – типологиялық тәсілмен 
зерттеудегі бастамашылдығы. Бұл тәсіл фольклор шығармаларындағы 
ұқсастық табиғатын неғұрлым нақтырақ тануға мүмкіндік береді. 
Р. Бердібаевтың «Түркі халықтарының тарихи – генетикалық 
типологиясы» деген еңбегінде түркі халықтарының эпосындағы 
үндестіктер мен сарындастықтар түбірін үш жүйеге бөліп тексеруді 
ұтымды деп табады. Олар: Тарихи – типологиялық салыстыру. Тарихи – 
мәдени типология.Тарихи – генетикалық типология. Автор осылардың 
әрқайсысына тән өзгешелікті айқын көрсетеді. Мысалы, ғалым «Едіге 
батыр» дастанын ноғай, қазақ, татар,башқұрт, қарақалпақ халықтары 
өз туындысы деп есептеуі бұл елдердің әуел бастағы генетикалық 

http://kazcenter.kz/?cat=1
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туыстығынан, бәрінің де бір заманда Алтын Орда империясының 
құзырында жасалған бауырлас елдер болғандығынан деп түсіндіреді. 
Сондай – ақ «Алпамыс батыр» дастанының ең көркем классикалық 
версиялары қазақ, қарақалпақ, өзбектер арасында сақталып, дамуы, 
осы халықтардың құрамындағы қоңырат тайпасының этностық 
тарихымен байланысты екенін дәлелдейді.

Әрбір халықтың да эпикалық аңыздаулары қатарынан 
қаһармандық жырлардың алатын орны үлкен. Бұлай болуының 
түрлі себептері бар.

Ең алдымен батырлық эпос елдің сан ғасырларда бастан 
кешкен тарихын, салт-санасын өзгеше көркем жинақтайды; түрлі 
оқиғаларға өзіндік көзқарасын, бағасын белгілейді, алдан күткен 
үмітін, аңсарын білдіреді. Тарихта орын тепкен белгілі оқиғалар 
мен істердің дәлме-дәл шежіресі, көшірмесі болмағанымен, 
қаһармандық эпос сондай құбылыстардың терең, түпкілікті мәнін, 
тұжырымын аңғартады. Осы тұрғыдан алып қарағанда батырлық 
жырлар тарихтың желісі де емес, әрі сол желіден мүлде «қара үзіп» 
те қалмайды. Эпикалық жинақтаулардың қайталанбас ғажайып 
табиғатының бір қыры осында. // Эпос мұраты. 34 б.//

Батырлар жырының көпшілігі халықтың отанды сүю, басқыншы 
жаудан ел қорғау, халық үшін ерлік еңбек ету идеясынан туған. 
Басқыншы жаудың шапқыншылық шабуылдарына қарсы аттанған, 
одан ел-жұртын қорғап қалған батырларды, олардың ерлік істерін 
ардақтап халық аңыз-әңгіме, жырына қосқан. Батырлар жыры өзінің 
қалыптасып даму процесінде талай қоғамдық және таптық ой-сананың, 
көзқарастардың алуандаған әсерін бойына жинай береді. Әрбір 
қоғамдық құбылыс, әрбір тап батырлар жырын өз тілегіне, өз мүддесіне 
сай етіп өзгертіп отырған, олар батырлар жыры арқылы өздерінің 
қоғамдық және таптық идеясын таратуға тырысқан. // Х.А.Ә. М.Ғ//

Қаһармандық эпостың халыққа қызықты болып, атадан 
балаға, әулеттен әулетке ауысып, ұмытылмай келуінің тағы да 
бір құпиясы оның теңдесі жоқ көркемдік бітіміне, өз бойына 
қиялдау, бейнелеудің алуан өрнектерін сыйғыза білгендігіне 
байланысты. А. М. Горькийдің ең жарқын, терең, көркемдігі кемел 
тұлғалар ауыз әдебиетінде жасалған дейтін тұжырымы мейлінше 
ақиқат. Ерліктің, Отан сүйгіштіктің, белгілі бір мақсат жолында 
жан аямай күресетіндіктің, намыстылықтың неше алуан үлгісін 
танытатын қаһармандар эпос туындыларында көптеп кездеседі. 
Әсіресе қаһармандық жырларды ел жүрегіне жақын ететін олардың 
отаншылдық идеямен суарылғандығы. Адам қоғамы дамуының 

барлық кезеңінде де рудың, тайпаның, мемлекеттік бірлестіктердің 
тыныштығын, бүтіндігін қорғау, қастасқан жауды жеңіп, бақытты 
өмір орнату мәселесі ең күрделі проблема болып келген. Дәл осы 
аңсар батырлық жырлардың айрықша сипаты болып табылады.

Қазақ эпосының күрделі бөлігін құрайтын батырлар жырында 
осы белгілер толығымен бар. Сөзсіз әрбір жырдың құрылысына, 
идеялық бағытына лайық ерлік идеясы түрлі дәрежеде көрініс береді. 
Сонда да болса қаһармандық аңыздаулардың басты пафосы – ерлік, 
Отан қорғау болып келеді. Батырлық жырлардағы ерліктік сипаты 
өзгеше. Мұндағы қаһармандар ел үшін қандай да болмасын қауіпке 
қарсы барады, жаулармен арпалысады, неше түрлі сергелдең, сарсаңға, 
ауыр сындарға душар болады; ақырында жеңіске, мұратына жетеді. 
Міне, осындай «жеңілмейтін қаһармандарды» суреттеуі және оның 
басына ең асыл қасиеттерді жиып беруі халық қиялының шексіздігін 
көрсетеді және эпикалық жырлардың ерекшелігін танытады. Бүкіл 
қазақ жырында эпикалық жаулары екеу-ақ – қалмақ пен қызылбас 
болып келеді.. Тек Мұрын жыраудан жазылып алынған жырларда 
ғана тағы да бір эпикалық дұшпан – ындыс аталады. Қазақ халқының 
сан ғасырлық тарихында ұшырасқан жауларының аты-жөні бұл 
көрсетілгеннен анағұрлым көп болғанын білеміз. Бірақ, олардың 
нақтылы аттары уақыт өте келе ұмытылып, кейінгі замандағы көп 
жауласқан ел – қалмақтар ғана эпикалық дұшпан деп саналған. Мұның 
тағы бір себебі эпикалық шығармалар тек өткен дәуірдің шындығын 
ғана бейнелеумен шектелмей, өз кезеңінің де жанды оқиғаларын 
қамтып отыратындығында. Эпостың ұмыт болмай ғасырдан ғасырға 
ауысып, ұласып келуінің де мәні оның заманалық тілектерге жауап бере 
алатындығында. Міне мұндай жағдайда ұмыт бола бастаған бұрынғы 
эпикалық жаулардың, ру мен тайпалардың атаулары кейінгі нақтылы 
тарихи жағдайларға, эпикалык, процестерге лайық өзгеріп, жаңарып 
отыруы заңды кұбылыс. Қазіргі түркі халықтарының шығу тегі бір 
эпикалық шығармаларындағы ру, тайпа, қаһарман аттары кейде сәйкес 
келе бермеуі де олардың бертінгі тарихи өмірінің өзгешелігінен туса 
керек. Тіпті мұндай айырмашылық бір халық көлеміндегі жырдық 
версиялары мен варианттарынан да байқалып отырады. Жырларды 
оқу үстінде және де бір заңдылықты аңғарғандай боламыз. 

Ел жадында әйтеуір батырлық, күштілік атаулының бәрі сақтала 
бермейді екен. Батырлық ру, тайпа, ел қорғауға, азаттық күреске 
жұмсалғаны ғана ерекше ілтипатқа алынған. Рулар арасындағы 
жүріп отырған әдеттегі талас немесе көрші халықтарға жасалған 
әділетсіз шабуыл халықтың эпикалық санасында «ақтала» бермейтіні 
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байқалады. Кейде рулар арасындағы барымта немесе өзге елдерге 
жасалған әділетсіздік эпостан көрініс тапқанмен, олар мадақталмай, 
қайта кінәлау, айыптау тұрғысынан жырланатынын аңғару қиын емес. 
Өмірде жақсы істердің ғана өлмес даңққа ие болатыны секілді эпостың 
талғайтыны да қалың қауымға пайдасын тигізген ірі оқиғалар болмақ. 
Халықтың әділетсіз соғыстарды, кімге де болса да нақақтан тиісіп, зәбір 
көрсетуді қолдамайтын көзқарасы эпостың өзінен де айқын көрініс 
беріп отырады. «Қобыланды батыр» жырында Қобыланды, Қарамандар 
Қазан ханды жеңіп қайтар жолында Көбіктінің де елін «олжалай» 
кетпек болған әрекеті тосын қиыншылықтарға кездестіретіні мәлім. 
Осы жолы Қобыландының өзі қолға түсіп, Қарлығаның көмегімен ғана 
тұтқыннан босайды. Эпикалық сана әділдік пен қиянат мәселесінде 
ешқашан ауытқымай, адаспай отыратынының бір мысалы осы. 
«Қобыланды батыр» жырында батырлар бастан-аяқ қыпшақ елінің, 
кең мағынасында алғанда ноғайлы жұртының мүддесі үшін күреседі. 
Қобыландылар Қазан ханның еліне ежелгі кекті қуалап, ата жау болған 
соң ғана аттанады. Қазан да, Көбікті де, Алшағыр да кез келген сәтте 
қыпшақты шауып алуға әзір тұрған бітіспес, мәмлеге келмес жаулар 
деп есептеледі. Сондықтан да Қобыландының оларға аттануын 
«эпикалық сана» ақтайды, өте қажет, орынды әрекет деп есептейді. 
Қобыландының жорығына ноғайлы қауымының бір бөлегі болып 
саналатын қият руы, оның Қараман бастаған батырлары да қатысады. 

«Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қамбар батыр» жырларының 
да жетекші сарыны ел мүддесі үшін жасалған ерлікті мадақтау. 
Бұл мақсат, әсіресе, «Алпамыста» айрықша куатты сезіледі. 
Алпамыс өзінің қалыңдығы Гүлбаршынды жау ортасынан сан 
түрлі ерлік көрсетіп, алып қайтқанда да, Байбөрінің жылқысын 
айдап кеткен қалмақ ханы Тайшық әскерін қырғанда да қапысыз 
батыр, қоңырат кегі үшін шыбын жанын аямайтын адал перзент 
болып сипатталады. Алпамыстың барлық әрекеті өз басы үшін 
емес, бүкіл қоңырат руластарының теңдігі мен бейбіт өмірі үшін 
болады. Осы мақсат жырдың бойына өшпес, нұрлы идея дарытады, 
орталық қаһарманды халық махаббатына бөлейді. Үстірт қарағанда 
«Ер Тарғын» жырында батырдық намыс отына қайралып, хас 
дұшпанға атой салуына тікелей себеп жоқ секілді. Өйткені эпоста 
Тарғыннын өзі елінен кылмысты болып, бой тасалап кеткен, Қырым 
жұртына сіңген адам болып көрінеді ғой. Бірақ шындығында ол 
қалмаққа діні, тілі, тағдыры бір ноғайлы атынан аттанады. Бұл 
оның ұмтылыстарына табиғи негіз, «дәлел» бола алады. Бір кезде 
бүгінгі қазақ, ноғай, қарақалпақ ноғайлы деген жалпы атпен мәлім 

болғаны белгілі. Тарғын түптеп келгенде жалпы ноғайлының 
намысын жыртқан ер есебінде көрсетіледі. Оның жауды жайпап 
түсетін қайратында шек жоқ болып сипатталады. Сонда да болса Ер 
Тарғынның артында тілектес өз елі, туған отандастары тұрмағаны 
оны кейде қиындықтарға душар етеді. Бұл, әсіресе, Тарғынның 
Ханзада ханның жауын мұқатып беріп, өзі кездейсоқ ағаштан 
құлап, белі мертіккенде, айдалада қалдырылған кезінде айрықша 
жанға батарлық болады. Мұның соңында қалың қоңыраты мен 
қыпшағы тұрған Алпамыс, Қобыландыдай сенімді, жанқияр тірегі 
жоқ екенін эпос бүркемелемейді. Қатал шындықты эпикалық жырау 
қаз-қалпында, бүкпесіз бейнелейді. Ханзада хан елі жұртқа тастап 
кеткен Тарғынның монологынан бұл хал анықтанылады.

Қорытындылай келе, Рахманқұл Бердібаевтың эпос жанрын 
зерттеудегі елеулі еңбектерін байқаймыз. Көбінесе, батырлық эпосы 
яғни қаһармандық эпос түрін жан-жақты қарастырған. Тек қазақ 
халқының ғана емес, туыстас халықтардың да батырлық жырларымен 
салыстыра-салғастыра зерттеп, ондаған өзгешеліктерін айқын 
көрсете білген. Қаһармандық эпостың қыр-сырын зерделеп, бізге 
белгілі батырлық жырлардың ерекшеліктерін аңғартып, өзінің кәсіби 
фольклорлық көзқарасын білдірген. Жалпы Рахманқұл Бердібаев – 
қазақ фольклортану ғылымын зерттеуге өте мол үлес қосқан тұлға 
ретінде танылады. Оның осыншалықты тәлімі мол мұрағаты келешек 
ұрпаққа асыл қазына іспеттес көмегі тиетініне кәміл сенімдіміз. 
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сы РАХМАНҚҰЛ БЕРДІБАЕВТІҢ ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРТАНУ 

ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

АМРИНОВА Ү. Е.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЖҮСІПОВ Е. Қ.
ф.ғ.к., қауымд. профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Фольклор мен әдебиеттің адамзаттың көркемдік дамуында 
алатын орны үлкен. Халықтың рухани дамуы мен мәдени 
ілгерлеуіндегі ауызша және жазбаша әдебиеттің өзара күрделі 
ұқсастықтары да, айырмашылықтары да бар. Бұл құбылыстардың 
мәні мен өзгешелігін нақты біліп отыру аса қажетті нәрсе. 

Қазақ халық ауыз әдебиетін зерттеу саласына ғалым  
1970 жылдары келді. Бұл тақырыпқа кеш келсе де, фольклордың 
бүкіл ерекшеліктерін тез меңгерген ғалым халық ауыз әдебиеті 
шығармаларын жаңа методология тұрғысынан зерттеу үлгілерін 
ұсынды. Бұл ұсыныс күйінде ғана қалып қойған жоқ, ғалым оны 
әрі қарай меңгеріп, таныту тұрғысына да көп еңбек сіңіріп үлгерді. 
Бұрын фольклор дүниелерін әдебиет туындысы үлгісімен талдау 
көбірек орын алып келсе, Рахманқұл Бердібай ауыз әдебиетінің 
жазба шығармадан бөлек, дара, ерекше құбылыс екенін таныта 
зерттеуді бастады. Ол фольклорлық шығармаларды тақырыптық 
жағынан ғана талдап келген бұрынғы принциптен бас тартып, 
олардың ішкі ерекшеліктерін, даму сипатын, типологиясын, 
тарихпен қарым-қатынасын, өзіндік поэтикасын, көне формаларын 
зерттеуді ұйымдастырды және соған басшылық етті, фольклорды 
зерттеудің тарихын жазды. Бұл тұрғыда М. О. Әуезов институтында 
жарық көрген «Қазақ фольклорының типологиясы», «Қазақ 
фольклорының тарихилығы», «Қазақ фольклорының поэтикасы»,  
«Қазақтың архаикалық фольклоры», «Қазақ фольклористикасының 
тарихы» атты зерттеулерді атаған дұрыс. Р.Бердібайдың осы 
жылдарда өз қаламынан туған еңбектерінде қазақ эпосы жанрлық-
стадиялық тұрғыдан тексеріліп, адамзат дамуының жалпы 
заңдылықтарына сәйкес өзара жіктеледі, адамзаттың алғашқы 
қауымы кезеңінің дүние танымын ашатын мифтік, ертегілік, 
әпсаналық фабулаларға құрылған жыр, аңыздаулар, мемлекеттік 
құрылымдар пайда болған дәуірдің қаһармандық эпосы, ғашықтық 
эпос пен нақты оқиғалар мен қаһармандар тағдырына құрылған 
жырлар архаикалық (көне), классикалық (қаһармандық), ғашықтық 
(романдық) және нақты тарихи эпос боп бөлінеді. Эпосты бұлай 

жіктеу қазір фольклор жіктеушілерінің қолдауына ие болып, жоғары 
мектептің оқу бағдарламасына кірді.

Ғалымның сан-салалы ғылыми жұмыстарының ішінде ең 
көзге көбірек түсетіні – фольклортанушылығы. Берісі қазақ 
фольклорының, әрісі әлемдік фольклордың тереңіне бойлауға 
жол көрсететін оның еңбектері авторына деген қызығушылықты 
тудырмай қоймайды. Фольклортанушылық – оның ғылым 
есігін ашқаннан-ақ жалына жармасқан саласы емес екенін де 
танымның сатылай жолы арқылы білдік. Ол ұстаздық қызметтен 
әдеби сынға, әдеби сыннан әдебиет тарихына, одан кейін барып 
фольклортанушылыққа келген екен. Келгенде де көне сүрлеумен 
емес, соны соқпақпен келіп, бұл салаға соқталы олжа салған.

Р. Бердібайдың 1982 жылы «Ғылым» баспасынан жарық көрген 
«Қазақ эпосы» атты монографиясы қазақ фольклортануына үлкен 
жаңалық әкелді. Осыған дейін «эпос» термині қаһармандық жырларды 
ғана атауға қолданылып келсе, ғалым бұл сөзді әдеби тек мағынасында 
жұмсалатын әлемдік әдебиеттану мен фольклортанудағы мәніне 
жақындатты. Ол көне ертегілік, қаһармандық, ғашықтық, тарихи 
жырлардың барлығын осы «эпос» ұғымының аясында, біртұтас дүние 
ретінде қарастырған. Ғалым қоғамдық сана мен формациялардың 
өзгеруіне орай фольклорлық жанрлардың бірінен екіншісіне бөлініп 
шығатынын, жаңа ескісін толық жоққа шығармай, онымен қатар өмір 
сүре беретінін, соның нәтижесінде синхрондық тұрғыдан (статикалық 
қалыпта) қарағанда өз алдына дербес тұрған жанрларға диахрондық 
(эволюциялық кезең аясында) жағынан үңілсек, олардың бір түбірден 
тараған бұтақтар сияқты құбылыс екенін ғылыми жолмен дәлелдеп 
берді. Ғылыми тілмен нақтылап айтар болсақ, қазақ эпосының 
туыстас түркі-моңғол халықтарының эпикалық мұраларымен ортақ 
типологиялық белгілері, эпикалық жинақтау негізінде пайда болған 
көп қабатты ерекшеліктері мысалында олардың жанрлық түрлерінің 
кезеңдік құрылыс екендігі дәлелденген.

Р. Бердібай ұзақ жылдар бойы халықтық мұра сапынан шығып 
қалған қазақ-ноғайлы жырларын қайта зерттеп, қатарға қосуға 
зор күш жұмсады. Ол ғылыми мақалалары мен баяндамаларында 
«Едіге батыр», «Орақ-Мамай», «Қарасай-Қази», «Шора батыр», «Ер 
Сайын» жырларын жариялау мен зерттеуді жүйелі түрде ұсынды.

Көп жылдар зерттеп, талдап, түйіндеп жазу нәтижесінде  
Р. Бердібайдың қазақ ауыз әдебиеті мәселелеріне арналған зерттеулер 
мен мақалаларының жаңа жинағы – «Сарқылмас қазына» 1983 жылы 
жарық көрді. Кітаптың бірінші бөлімінің бірінші тарауында ғалым қазақ 
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халқына сүйікті жыршылық өнеріне, оның тарихына тоқталып, дәстүрдің 
қалыптасып, даму процестерін кеңінен толғап, тартымды баяндаған. Ал, 
екінші тарау ақындық айтыстың табиғатын аша отырып, оның замана 
ағымындағы жақсылыққа жаршылық, кем-кетікке сыншылық, шын 
мағынасындағы тәрбиешілік ролін көрсетуге арналған. Жинақтың 
екінші бөлімінде ауыз әдебиеті жанрларының сыры, дамуы, түр мен 
мазмұн бірлестігі, қазіргі көркем мәдениеттегі орны жайында салмақты 
ойлар қорытылған. «Жыршылық дәстүр» зерттеуінде ол жыршылық 
еңбектің төрт түрін саралаған. «Біріншіден, жыр нұсқаларын көп 
өзгеріске түсірмей, дәстүрлі поэтикалық көркемдеу құралдарын сақтай 
отырып айтушылық… Екіншіден, жыршылардың репертуарындағы 
айырмашылық мәселелесі. Әрбір, өлке, өңірдің бұрынан келе жатқан 
эпикалық дәстүріне қарай, айтушылардың жыр құрамы да өзгеленіп 
келеді… Үшіншіден, жыршылардың орындаушылық шеберлігінің 
түрліше болушылығы… Төртіншіден, эпос дастандарды алғашқы түп 
негізінен күрделі өзгеріске түсіріп айтушылық дәстүрі» [3, 3-9]. 

Р. Бердібайдың фольклортанушылық еңбегі эпос жанрымен 
шектелген жоқ. Оның жалпы фольклор туындыларының басты 
ерекшеліктері, атап айтсақ, көпқабаттылығы, көпнұсқалылығы, көп 
қырлылығы (синкреттілігі), халық тұрмысымен байланыстылығы, 
дәстүрлілігі, образ жасау жолдары жөніндегі мақалаларының 
ғылыми ғана емес, публицистикалық мәні де зор. Көпшілік қауым 
бұл мақалалардан «фольклор – әдебиеттің кәрі әжесі» деген сияқты 
біржақты көзқарастар жетегінде кетпейтіндей тағылым алады. Жоғарғы 
оқу орындарының филология факультеттерінде «Халық ауыз әдебиеті» 
пәнін бүгінгі фольклортану жетістіктері деңгейінде оқытуға мүмкіндік 
беретін оқулық қат болып тұрған қазіргі кезде бұл жоқтың орнын 
толтырған да ғалымның «Ғасырлар толғауы» (1977), «Сарқылмас 
қазына» (1983), «Кәусар бұлақ» (1989), «Эпос – ел қазынасы» (1995), 
«Эпос мұраты» (1997), «Ел боламыз десек» (2000) сияқты ғылыми 
еңбектері фольклор туындыларының осындай көп қырлы сипаттарын 
ашып көрсететін сенімді құрал десек, артық айтқандық болмас еді.

Ғалым тек эпоспен ғана емес, фольклордың өзге жанрларының 
да өзекті мәселелерімен айналысты. Мысалы, қазірге дейін зерттеуін 
күтіп тұрған діни дастандардың танымдық-тәрбиелік мәні, Қорқыт 
жөніндегі аңыз – әпсаналардың тарихи шындықпен байланысы, 
Ш. Уәлиханов, М. Әуезов, Ә. Марғұлан сияқты ғалымдардың 
фольклортанушылық, манастанушылық еңбектері, фольклор мен 
жазба әдебиеттің байланысы ғалымның ғылыми мақалаларында 
жан-жақты жеріне жеткізіле талданады. Тіптен М. Әуезов,  

С. Сейфуллин,Ә. Мәметова, Б. Адамбаев, М. Жармұханбетов сияқты 
ғалымдар еңбегінен соң да бірнеше диссертациялар қорғалып, қазақ 
фольклорының өзге жанрларына қарағанда көбірек зерттеледі деуге 
болатын шешендік сөздердің (билер сөзі) де әлі ешкім нақтылай 
қоймаған тұсы – оның тарихи шындыққа қатысын жүйелі түрде 
көрсетіп берді [6, 302-310]. Зерттеушінің фольклортану саласындағы 
елеулі еңбектерінің бір тобы фольклор туындыларын жаратушы, 
дамытушы шығармашылық иелеріне арналған. «Халық ауыз 
әдебиетін жасаушылар мен дамытушылар» /6/, «Роль сказителя 
в системе эпической традиции тюрко-монгольских народов» [7], 
«Қазақ эпосын тарату мен дамытудағы жыршы – ақындардың ролі» 
[8] сияқты мақалаларында жырау, ақын, жыршы, термешілердің 
орындаушылық өнеріне тән ерекшеліктер және олардың көркемдік 
дәстүрге қатынасы көрсетіледі. Қазақ халқының тарихи қалыптасқан, 
өзіндік өрнегі бар орындаушылық – жыршылық мектептерін ғылыми 
тұрғыдан дәлелдеу де ғалымның еншісіне тиді. Ол Құлыншақ, Молда 
Мұса, Мұрын сияқты эпик-жыршылардың дәулескер өнері жайында 
қадау-қадау мақалалар жазды. Оның 1980 жылы жарық көрген 
«Жыршылық дәстүр» атты еңбегі осы сөзіміздің айқын айғағы.

Р. Бердібаевтың осыншама көп жылдар бойы аянбай еңбек 
еткенін көре тұра, оның сөзсіз қазақ фольклортану ғылымына қосқан 
үлесі зор екенін айқын аңғаруға болады. Оның осы еңбектері арқылы 
көптеген бұрын соңғы естімеген тың жаңалықтарды кездестіруге 
болады. Ол қазақ фольклоры үлгілерін, олардың жанрлық 
ерекшеліктерін зерттеу барысында бір талай ой түйеді: «Бұдан 
былайғы жерде ауыз әдебиетiнiң барша жанрларын (эпос, ертегi, 
аңыз, әпсана, миф, тарихи, рухани, салттық – ғұрыптық өлендер, 
мақал-мәтел, жұмбақтар, балалар фольклоры, айтыс, шешендiк 
өнер, т.б.) осы заманғы әлемдiк фольклортану дәрежесiнде зерттеу 
керек» – деген пiкiрiн айтады [3, 299].

Осылайша, біз Р. Бердібаевтың шын мәнінде қазақ әдебиеті, 
қазақ фольклортану ғылымының жанашыры, майталманы екенін 
айта аламыз. Өзінің зерттеушілік жұмыстары арқылы оның 
фольклортану ғылымына бей-жай қарамағандығын байқаймыз. 
Сонымен қатар, Р. Бердібаевтың фольклоршылық еңбектері келешек 
ұрпаққа өзінің зор пайдасын тигізері анық. 
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М. ӘУЕЗОВ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ

АСЫЛБЕКОВА А. М.
магистрант, С. Торайгыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Әдебиеттің қадам алысымен бірге әдеби сынның да қалыптаса 
бастағаны аян, бұл ретте М. Әуезовтің де баспасөз арқылы төл 
әдебиетіміздің сол күнгі даму үрдісі жайындағы толғамдарымен 
оқырманмен бөлісіп отырғанын айтқан ләзім. Бұл жылдары 
прозаның алғашқы үлгілерін жасаушылардың алдыңғы легінен 
көрінген М.Әуезовтің де төлтума шығармалары нысанаға алынып 
жетістік, кемшілік жақтарын таразылау басталды.

Жазушы шығармасына қатысты баспасөз арқылы Ж.Аймауытов 
[1], Ж. Орманбайұлы [2], Д. Ысқақов [3], С. Сәдуақасов [4],  
М. Қаратайұлы [5], Ғ.Т оғжанов [6] сынды сол тұстағы әдебиет 
қамқоршылары өзіндік түйіндеулерін ортаға салған. Қазақ сынының 
басы, М. Әузовтің «Бәйбіше-тоқал» пьесасына талдау жасалған 
«Қорғансыздар» мақаласының авторы Д. Кәкітайұлы шығармаға ой 
кезімен қарап, орнықты пікір білдіреді. «Түрлі ұсақ қулық, жіңішке 
айла, екіжүзділік, опасыздық, қиянатшылдықтардың жасырын 
ішке тыққан найзалардың бақталас, бәсекелердің түрлі тарау 
байланыстарын ашық түрде кестелей шешуден һәм тілмен айтылған 
әсерлі суреттерден көреміз. Қолға алған мәселесін жете тексеріп, 
түзу ұғынып, жарыққа салғанын байқаймыз» [3, 74] деп пьесаның 
мазмұнын қуаламай, көтерген жүгіне, көркемдігіне баға берген.

Әдебиетті таптан бөлмеу идеясы тұрғысында байлам жасаған  
Ғ. Тоғжанов: «Мұхтар жаңалықты, үлгіні өткеннен іздейді, қазақтың 
баяғы батыр, шешен биі, сал серісі, ерке қызы, міне, Мұхтардың 
үлгілі адамдары осылар» деген сын айтады [6].

Көркем әдебиет, әдеби шығарманың қоғам тіршілігін қырағы 
байқап, байыпты зерделеп, терең сезіне білу және тілек етуден 
туындайтыны айқын. Қазақ әдебиетінде М. Әуезовтің салған сүрлеуі 
– реализм. Жазушы өз ортасының бар шындығынан алыс кете 
алмаған, заман ақиқатын әсіре боямадан қорғай отырып, дәлдігімен, 
шындық өлшемімен берген.

XX ғасырдың 20-жылдары әдебиетке бір табан жақын жүргендердің 
сын айтуды машық көріп, асыра сілтеп, сынап қарағаны жіті артылған. 
«Біздің осы күнгі жазушы, сыншыларымыз көркем әдебиетті сынай 
қалса жүлып алғандай белден қос аяқ салады. Орта белінен келіп 
бастайды. Көбіне айтатындары осы күнгі көркем әдебиетіміз қандай 
болуы керек. Қалайша басталуы жөн, ана ақын неге өткенді көксей 
береді, мына ақын неге әлдеқашан артта қалған, қазақ ұлтының 
көрген кемшіліктерін зарлайды»[7, 83] деген түйін сын айтушылардың 
профессионалдық жақтан толыспағанын, рухани, ұлттық сана орнын 
кеңестік идеологиямен алмастырғанын аңғартады. XX ғасыр басында 
әдебиеттің дамуына үлес қосуға ниет еткендер легі артқанмен, олардың 
өзі сыңар пікір ұстанды. Кейбірі кеңестік идеологияны қуана қуаттап, 
жаңа әдебиет жасаудың негізі ескіні түп-төркінімен жоюды санаған 
және ғасырлар бойы қордаланған әдеби-мәдени мұрамыздың енді 
қажеті болмасына сенген. Бұларға ескі әдебиеттің құнарлы тұсынан 
үлгі алмайынша жаңа әдебиеттің пайда болмасына кәміл сенгендердің 
пікірі қайшы келді. М. Әуезовтің шығармалары төркінінде де «ескіні 
аңсау бар» деген айып тағылады. Жазушы шығармаларына мұқият 
үңілсек, кейіпкерлері арасында астамшылық жасап, әдемі, жеңіл өмір 
сүргені жоқ. Басымы - өзгенің илеуінде кетіп зар-мұң арқалағандар, 
екінші бірі - кеңес қызметіндегі қарапайым адамдар. Түртпекке негіз 
боларлық өрескелдік көрінбегенімен, қалайда сүріндірудің амалын 
іздеушілер де жоқ емес. Дегенмен, тек «түрі ұлттық», «мазмұны 
социалистік» шығармалар жазуға ден қойылған тұста Әуезовтің 
көркемдік қуаты күшті туындыларын жоғары бағалаушылар тағылған 
мінінен арши отыра, өз деңгейінде талдауға негіз қойған.

М. О. Әуезовтің есімі қазақ арасында Абай журналына көлемді 
мақалалар жазуы арқылы, ал бұрынғы көп ұлтты кеңес өкіметінің 
көлеміне араға он жыл сала кеңінен танылды. 1929 жылы Мәскеуде 
жарық көрген «Әдебиет энциклопедиясында»: «Ауэзов публицист, 

https://baribar.kz/
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критик и историк казахской литературы. В литературе Казахстана 
Ауэзов как драматург занимает почетное место. Его драма 
«Каракоз» с изумительной чуткостью и исторической правдивостью 
восстановившая национальные и бытовые особенности народных 
певцов Казахстана получил 1-ую премию на конкурсе драматургов 
в 1926 г. в Кызыл-Орде. Особое место занимает так же «Байбачи-
Токал» (жены-соперницы)» [8] деп жазылған.

М. Әуезовтің шығармашылығы жөнінде жазылған еңбектің саны 
1917-40 жылдар аралығында 140-тан асқан, олардың басымы драмалық 
шығармаларын талдауға арналды [9, 15]. М. Әуезов әдебиеттегі 
алғашқы қадамын өлеңмен бастайды. Алайда бұл жөнінде естеліктерде 
ғана айтылғанымен, толымды дерек жоқ. Өмірбаяндарының бірінде 
өзі де балалық шақта ақындыққа әуестенгенін жасырмаған [10].  
Өлең жазуды қай уақыттан бастады және ол қандай тақырып қозғап, 
нені өзек етті - бұл әлі күнге дейін зерттеушілердің алдында тұрған 
түйіні қиын сұрақ, басы ашылмаған мәселе.

Ишмұхамет Әлин өз естелігінде М. Әуезовтің 15-16 жасында 
көркемсөз жазуға бейім болғандығын айтады [11, 374]. Бірақ, оның 
қандай талпынысын байқағаны, қандай негізге сүйеніп айтқаны 
беймәлім. Т. Жұртбайдың «Бесігіңді түзе» атты еңбегінде Мәден 
Түсіпбаеваның М. Әуезовтің уыты мен сатирасы мол «Маса» 
атты сықақ-әңгіме жазғаны жөніндегі дерегін келтіруі - жазушы 
шығармашылық жолының әлі күнге беймәлім тұсы барының 
айғағы [12, 71]. Сондықтан, ақиқатына жетуде сүйенерге негіз 
болмағандықтан 1917 жыл «Алаш» газеті бетінде жарияланған 
«Қазақтың өзгеше мінездері» атты мақаласы мен тыңнан түрен 
салған қазақ драматургиясының басы «Еңлік-Кебек» ұлы тұлғаның 
шығармашылық жолындағы алғашқы қадамдары саналады. Ұлттық 
баспасөздің алғашқы қарлығаштары «Сарыарқа», «Абай», «Қазақ 
тілі», «Шолпан», «Сана», «Ақ жол» - жазушының шығармашылық 
қасиетін шыңдап, тамаша туындыларының кеңінен танылуына 
ықпал еткен басылымдар.

Жазушының алғашқы он жылда жазған шығармаларын екшеп, 
табиғатына үңілсек, оның кейінгі шығармаларынан бөлектігі айқын 
аңғарылады. 1932 жылы жазған ашық хатына [13] дейін қаламгер 
дала тіршілігін, қазақ өмірінің тартысты, қайшылықты тұстарын 
ерекше шынайылықпен суреттесе, оның кейінгі жылдардағы 
шығармаларында өкіметтің талабын көп ескергендігі байқалады. 
Басына қара бұлт үйірілген осы жылдардағы қатаң саясат М. 
Әуезовті өз туындыларынан бас тартуға да мәжбүр етті.

С. Сейфуллин [14], І. Жансүгіров [15], Тоғжанов [16],  
Е. Ысмайыловтардың [17] өткір сындары «Қаракөз», «Хан Кене» 
пьесалары төңірегінде өрбіді. Сыншылардың пікірінше, Әуезовтің 
бұл шығармалары оның түпкі арман-тілегінің көрінісі. Сондықтан,  
М. О. Әуезовтің 30-жылдардағы шығармашылығының келесі кезеңі 
кеңестік санаға сай тақырыпқа ойысып, публицистік еңбектері 
мен көркем шығармаларында қарапайым адамдар тағдыры, 
индустрияландыру, колхоздастыру сынды ірі мәселелер көтерілді, 
сонымен қатар бұл жылдары жазушының «Абай» романы жазылды. 
Бұл - М. Әуезов шығармашылығына байыпты баға беріліп, 
ғылыми-зерттеу еңбектердің дүниеге келе бастаған тұсы. Жазушы 
шығармаларының сонылығы, көркемдігі, маңызы жайлы Б. Кенжебаев 
пен Қ. Шаңғытбаевтың [18], С. Мұқановтың [19], Т. Нұртазиннің [20],  
Ғ. Мұстафиннің [21] еңбектері, сонымен қатар орыс тілінде  
А. Фадеевтің  [22], З. Кедринаның [23], Ю. Лебединскийдің [24] еңбектері 
жарық көріп, жазушының шығармашылық қасиеті А. Нұрқатовтың 
«Мұхтар Әуезов» [25], М. Сильченко мен М. Смирнованың  
«М. О. Әуезовтің творчестволық жолы» [26], Е. Лизунованың [27],  
Ы. Дүйсенбаевтың «Мұхтар Әуезов» [28] атты монографиялық 
зерттеу еңбектерінде сарапталды.

Ұлы тұлға мұрасын зерттеу, талдау жолында М. Қаратаев 
[29], С. Мұқанов [30], Е. Жанпейісов [31], Р. Нұрғалиев [32] сынды 
зерттеушілер тың пікірлер айтып, шығармаларының көркемдік 
құндылығына үңілді.

Иісі қазақтың бар болмыс-бітімін бойына сыйдырған «Абай» 
романының 1949 жылы жарық көруі М. Әуезовтің шығармашылық 
қасиетінің жоғары бағаланып, романның көркемдік қуаты мен тіл 
сұлулығы турасындағы зерттеу еңбектердің жарыса жарық көруіне 
әкелді. Жазушының ғұламалық келбетін танытқан зерттеу еңбектің 
қай-қайсысы болсын, оның өмірі мен өскен ортасы жайын айналып 
өтпеген. Жазушының өмір тәжірибесіне кемеңгер Абай дәстүрінің 
ықпал етуі зерттеушілер назарынан тыс қалмады.

Ұлы жазушы өміріндегі өресі биік шығармалары арасынан 
1917-1929 жыл аралығында жазылған әңгімелері мен драмалық 
шығармаларын екшеп алып, ғалымның қаламгерлік құдіретінің 
қыр-сырына терең бойлауға ниет қойған зерттеуші Ы. Дүйсенбаев 
болатын. Жазушының шығармашылық жолының алғашқы он 
жылындағы еңбектерінің идеялық астары мен ой көріктілігі, тіл 
сұлулығына тоқталып, сындарлы зерттеу еңбек жасады [28].
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Тыңнан түрен салу, жаңа, жақсыға ұмтылудың әсіре қажеттілігіне 
өзгені тәнті етіп, еліктіру – кез келгеннің бойына дарымаған қасиет. 
Бұл – табиғаттың тым сирек құбылыстарының бірі. Олай болса, 
халықтың рухани дамуына ұлы Абайдан кем үлес қоспаған Әуезовті 
табиғат ананың халқына берген үлкен сыйы деп қабылдаған абзал.
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МҮТӘЛИЕВА Р. М. 
ф.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақ әдебиетіндегі күлкінің түрлерін ауыз әдебиеті үлгілерінен 
бастап қолданылатындығын, әрі ол қолданыстың әдеби шығарма 
үшін үлкен мәнге ие болатындығын байқаймыз. Әдебиеттегі 
күлкінің өзі түрлі болып келеді. Бұл әдеби шығармадағы түрлі 
мақсат-міндеттерді орындау үшін пайдаланылады. 

1 Көркем шығарма арқылы кейіпкердің (адамның) қуанышты 
көңіл күйі, шаттықты сезімі беріледі. 

2 Қоғамның бақытты және адамдар үшін жайлы, ойсыз, 
уайымсыз жайын суреттеудің құралы ретінде қолданылады. 

3 Шығарма арқылы қоғамның осал тұстары ащы сынға алынады. 
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4 Адамдар арасындағы түрлі жалған, алдауға құрылған 
қатынасты ашудың да тәсілі ретінде қызмет етеді. 

5 Балаларды күлдіру мен көңілін көтеру, тыңдаушылардың 
сезімдеріне жағымды әсер етудің де тәсілі болады. 

«Күлкі – адамның өмірлік қажеті болып бағаланатын 
психологиялық ахуал. Жалпы күлкі элементтері өмір шежіресі 
болып табылатын әдебиеттің барша жанрларында кездесіп, әдеби-
көркем туындының әрі мен нәрі болып отыратын қасиетке ие», – 
дейді сатиратанушы ғалым А. Мұсаев [1]. 

«Шынында да, сатира мен юмор–көркем әдебиеттің өзегіне қан 
жүгіртетіндей, шығарманың жан-жүйесін аралап өтіп, адамгершілік 
ой, эстетикалық өрнек, көркемдік қуат қосатын ерекше жүйе. 
Әдебиеттегі күлкі – көркемдік дүниетанымның көп қатпарлы 
политрасындағы шындықты бейнелеудің көркемдік-эстетикалық 
табиғатына сай өзіндік ерекшелігімен көрінетін сюжеттік, тілдік, 
стильдік, поэтикалық болмыс-бітімнің жиынтығы. Шығарма бітімі 
сан алуан құрауыштардан тұратынын ескерсек, олардың қызметі 
мен мән-маңызын саралау белгілі бір суреткерлік тәжірибе мен 
көркемдік танымның нәтижесіне сүйенетіні анық» [2]. 

Шыншыл ертегілер қатарындағы алуаны бөлек бір топ 
күлдіргі ертегілер. Бұл ертегілер бала мен үлкенге бірдей ортақ 
тапқыр күлкіге, қызықты жеңіл түйіндерге құрылған әңгімелер 
болады. Алдымен бұл ертегілердің уақиға ортасында жүретін бас 
адамдарының өзі ерекше. Іс мінезі, аты, қалпы, кескін-ұсқыны 
күлкі, оқыс келеді. «Тоғыз тоңқылдақ, бір шіңкілдек», «Ши бұт, 
қағанақ бас, қыл тамақ», «Ұр тоқпақ», «Қаңбақ шал», «Байбай шал», 
«Айлалы тазша», «Қу тазша», «Тазшаның қырық өтірігі», «Қу бала», 
«Екі еріншек» деген сияқты боп, ертегінің аты мен адамынан-ақ, 
әңгіменің ойнақы күлдіргі жаққа қарай бейім тұрғаны мәлім болады.

«Сатира – әдебиеттің барлық тегінде қолданылатын және 
лирика, эпос пен драмадағы құрылымдық элементтердің 
деформациясы нәтижесінде шыққантүрлі жанрға бейім шындықты 
бейнелеудің ерекше тұжырымы», – дейді И. Эвентов [3, 123]. Сатира 
мен юмор – қоғамдық болмысқа эстетикалық қатынастың ерекше 
типі, көркемдік ойды білдірудің өзгеше түрі, өмірлік құбылыстарды 
зерттеу, бағалау, тілдік-көркемдік тұрғыдан көрсетудің өзіндік 
амалы. Әзіл пародия түрінде көрінгенде, әдетте бір нәрсені, 
құбылысты басқаша қайта бағалау болып шығады, ол құбылыстың 
ішкі мәніне үңілтіп, өмір шындығының белгілі бір жақтарын күлкілі, 
әзіл-әжуалы түрде бағалау әдісі болып табылады. Әдебиеттегі 

әзіл-сықақтың шындықты бейнелеудегі өзіндік сыр-сипаты мен 
әдіс-тәсілдері жазушылық мақсатқа бағынып отырады. Әзіл-сықақ 
сөздің сипаты ішкі мағыналық астары мен тұспалдау немесе ашық 
мінеу, бетке айту секілді белгілеріне қарай да ажыратылады.

Бұл қатарда қазақ халқы айтатын күлдіргі әңгімелер ішінде 
алдымен аталатын Алдаркөсе мен Қожанасыр болуға керек еді. 
Бірақ біз олар жайындағы әңгімелерді жалпы ертегі түрін жіктеуде 
басқа түрге қосамыз. Олар әңгімесі аңыз-ертегілер қатарында 
айрықша тексеріледі. Себебі Алдардың аты қазақ фольклорында 
құр бір атсыз тазша деген сияқты жиынтық, жалпылама ат емес, 
ол Қорқыт, Асан, Жиренше сияқты нақтылы өмірбаяны, тарихтық 
орны, өзіне тән ерекше кейіп-кескіні бар, тұтас бітімді бір тұлға. 
Орта Азия мен қазақ ертегісінде Алдар әңгімелері сол бір ғана Алдар 
атына байланған алуаны бөлек, өзгеше бір топ әңгіме. Ол әңгіменің 
мазмұн түрінде жалпы күлдіргі ертегі әңгімелерден бөлек тағы бір 
ерекшелік – бұлар құр ғана күлдіргі емес, зор мағыналы қоғамдық 
сатира, таптық саяси бағыты арнаулы түрдегі әлеуметтік тартыстың 
тарихтық шындығын, болмысын ашатын әңгіме.

Күлкінің құдіретті күші туралы ертедегі адамдар көп айтқан. 
Әлем халықтарының ежелгі өнер түрлерінде күлкінің ғұрыптық 
сипаты туралы мәліметтер баршылық. Ондай әрекеттердің мақсаты 
жоқшылықтан, қиыншылықтан тұратын әлемді тәрк етіп, қайта 
түлету болған. Біздің ертегілерімізде, мысалдарымызда суреттелетін 
күлкілі жағдайлар осындай наным-сенімдердің қалдығы болуы әбден 
мүмкін. Ежелгі Мысырдағы папирусқа таңбаланған аңызда күлкінің 
әлемнің жаратылуына ықпалы тигені жөнінде айтылыпты. Онда 
былай деп жазылған:«Жаратушы күлгенде әлемді билейтін жеті 
құдай дүниеге келіпті… Ол екінші рет күлгенде су пайда болыпты…»

Шетелде қалың жұрттың көңілін көтеруге негізделген ойын-
сауықтар жиі өтіп жатады. Осындай көп қызықтайтын жиындар 
қазақта болған ба? Дәл солай болмағанымен, соған жақын 
мерекелердің жұрнағы байқалады. Мешкейлер жарысы, салдық 
салыстырулар жұрт қызықтайтын, көпшілік көңілін көтеретін 
тамашалар қатарына жатады. Мәселен, салдық салыстыру кезінде 
бәсекеге түскен салдардың іс-әрекеті былайғы жұртқа ерсі 
көрінбеген. Жарыс кезінде астындағы атын бауыздап тастау, ауылды 
жалаңаш аралап шығу олар үшін ұят іс саналмаған. Халық олардың 
бұл ісіне кешіріммен қарап, аңыз қып айтатын болған.

Әлемдік ойын-сауықтардың жағымды кейіпкерлері сияқты 
салдар да – күлкілі қойылымның актер-импровизаторлары. Олар 
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үшін әлем – сахна. Күлкілі әрекет – өмірдің өзі. Олар үшін образдан 
шықпай ғұмыр кешті. Олардың өмірі өнерге айналды.

Қожанасыр туралы әңгімелердің әлеуметтік сипатына 
тоқталып өтсеңіз.

Күлкінің табиғаты еркіндікті сүйеді. Ол адамзатты ақсүйек не 
қаратабан деп бөлмейді. Ол – әділетсіздік пен зорлық-зомбылықтың 
барлық формасына қарсы қайрат көрсете алатын күш. Егер қарапайым 
халық өкілі шені жоғары адамның алдында күле алса, атақ-дәреже 
аяқасты болады. Қожанасыр мен хан туралы ертегілердегі өткір 
сын күлкінің осындай әлеуметтік қызметіне арналады. Мәселен, 
Қожанасыр әңгімелерінің бірінде «жылан жылы туғанмын» деген 
ханға Қожанасыр: «Е, халықты жыланша шаға беретінің де содан 
екен ғой»,- деп жауап береді. Жалпы, әлеуметтік шындық қана күлкі 
шақырады. Адамзат қоғамы – күлкі мен қайғы патшалығының мекені. 
Өйткені жер бетінде адам ғана өзі күліп, өзгені күлдіре алады. Қожекең 
туралы әңгімелерде сана сүзгісінен өткен ақиқат жатыр. Кейіпкер 
үнемі әрекет үстінде көрінеді. Бар оқиға өмірдің өзінен алынады. 
Әрине, мұндайда қиялдың қызметін жоққа шығаруға болмайды.
Біздің халық үшін күлу қасиетінен айырылу – бақытсыздық. Оны 
жоғалту жан дүниенің ең қымбат, маңызды бөлігін жоғалтумен тең.

Күлкі тудыратын келесі туындылар – балаларға арналған 
шығармалар. Балаларды күлдіре отырып, ойнатады, өмірдің, 
қоғамның бақытты, шаттықты тұстарын танытады. Балаларға 
арналған күлкісі бар жанрлар бірнешеу. 

Мазақтама өлеңдері. Халық арасы, ел іші әрқашан да күлкіге 
бай. Адам бойындағы кемшілікті келемеждеу, орынсыз қылықтарды 
мысқыл нысанасына алып, сықақтау халық тіршілігінде ертеден бар 
жасампаз дәстүр. Мұндай іске, әдетте, балалар да ерекше құмар 
болады. Табиғаттарының өзі тез тұтануға, көңілділікке, жеңіл әзіл-
оспаққа, ойын-күлкіге бейім балалар әр нәрсені мазақ етіп, әжуаға 
айналдыруға дайын тұрады. Сондықтан да болар жеткіншектер 
арасында бұл тектес өлеңдер өте мол тараған. Мазақтамаларға 6-12 
жас аралығындағы балалардың өте әуес болатындыгы байқалады. 
Бұл кезеңдегі балалар бір-біріне ат қойыш, айдар тағуға, кез-
келген жағдайда бір-бірін келемеждеуге ыңғайлы тұрады. Және 
ол келемеждерін көбінесе өлең жолдары арқылы білдіреді. Мұндай 
өлеңдердің кейбірі үлкендер репертуарынан келсе, көшпілігі балалар 
арасында ұрпақтан-ұрпаққа ауысып келе жатқан тұрақты тіркестер 
болып келеді. Әрине, олардың ішінде тыңнан туып жататыны да 
жоқ, емес, бірақ олар балалар репертуарында ауыздан-ауызға тарап 

ысылып, «өңделіп» барып тұрақталады. Жалпы балалар өміріне 
ортақ, типтік кұбылыстарға арналып, сәтті шыққандары ғана ұзақ 
жасайды. Ал белгілі бір жағдайға байланысты аяқ астынан кездейсоқ 
туғандары тез ұмытылып қалады.

Балалар мазақтамаларын мазмұны, тақырыбы жағынан:
1 Балалар атына ұйқастырылған мазақтамалар. 
2 Бала бойындағы, мінезі мен әрекетіндегі түрлі кемшіліктерді 

күлкі етуге арналған сайқымазақ, мазақтамалар, - деп екі жікке бөліп 
қарастыруға болады.

Бірінші топтағы мазақтамаларда, әдетте, кез келген бір баланың 
аты алынады да, соған ұйқастырылып мазақтау өлеңі шығарылады. 
Олардың ішінде:

Менің атым - Сүйімжан,
Тентекпін-ау құйыннан!
Жаман тоным жалп етіп,
Құлап қалдым сиырдан, - деген белгілі бір атқа ғана тиісті, 

оның орнын басқа бала атымен ауыстыруға көне бермейтін тұрақты 
мазақтамалар да,

Екінші топтағы мазақтамалар кісі атына байланысты емес, 
ол бала бойындағы, мінез-кұлқындағы түрлі кемістіктерді күлкіге 
айналдырады. Мысалы, тілі мүкіс, тісі кетік, басы таз балалар, өз 
құрбыларына қарағанда әлсіз, жасық, әдепсіз, іске орашолақ балалар 
осы топтағы мазақтамалардың негізгі нысанасы. Мысалы: «Р»-ды 
айта алмайтын баланы:

Сақау, сақау, сақылдақ,
Сен сақауға не кылдық?
Қарағайдың бұтағы,
Қай тісіңді бұтады?
«Бар» дегенді «бай» дейсің,
«Нар» дегенді «най» дейсің,
«Р»-ды кімдер жұтады, - деп мазақтаса, әдепсіз баланы:
Ерініңді шығарсаң, елік бол,
Ендігі айда желік бол.
Ерініңді кесіп ал,
Бармағыңды отқа сал,
Басыңды да қалай ғой,
Майы шықса жалай ғой,-деп келеке етеді.
Жинақталған мәліметтер табиғатына үңілсек, мазақтамаларды 

көп жағдайда балалардың өздері экспромтты түрде шыгарып 
айтатыны байқалады. Оларда берік логикалық жүйеден гөрі дыбыс, 
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ұйқас қуалаушылық басым. Сондықтан да бұл жанрды зерттеушілер 
балалардың өз шығармашылығы ретінде қарастырып жүр.

Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегінде 
(1926) сөз өнеріне берілген анықтамада: «Бір нәрсе, я бір тақырып 
турасындағы пікірімізді, яки қиялымызды, яки көңіліміздің күйін сөз 
арқылы жақсылап айта білсек, сол сөз өнері болады. Ішіндегі пікірді, 
қиялды, көңілдің күйін тәртіптеп, қисынын, қырын, кестесін келістіріп 
сөз арқылы тысқа шығару сөз шығару болады» [4, 176], - делінген. 
Демек, сөз өнерінің мән- мағынасы мен міндетінің өзі адам жанының 
ішкі иірімдерін, күрделі де терең ойлау жүйесін, сана мен сезім 
арпалыстарын, қатпарлы құпия-қалтарыстарын «ашу болып табылады. 
Әдебиетті адамтану ғылымы ретінде зерделер болсақ, ұлттық сөз 
өнерінің даму барысында кейіпкердің көңіл-күйін дәл және нанымды, 
көркем әрі шебер бейнелеу барысында қаншама психологиялық-
эстетикалық, суреткерлік ізденістердің жүзеге асырылғаны ақиқат. 

Күлкі - әдебиет үшін көркем, шебер бейнелеу тәсілі. Кейіпкерді 
суреттеу барысында қолданатын психологиялық-эстетикалық, 
суреткерлік ізденістердің жемісі. Сонымен бірге жанрдың сипатны 
анықтайтын белгі ретінде де мәнді. 
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ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ СЕМАНТИКАЛЫҚ ҮСТЕМЕ 
МАҒЫНА ИДЕЯСЫ

БАЙШУКИРОВ А. Ш.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Лингвистика іліміне семантикалық үстеме мағына идеясы 
К. Эрдманның «Значение слова» атты еңбегі арқылы еніп, таза 
семантикалық коннотация ретінде бұл термин алғаш рет Л. 
Блумфильд еңбектерінде көрініс табады [1, 5 б.]. Содан бастап 
коннотация құбылысы әр кезде ғалымдар тарапынан сөз етіліп, 

коннотация дегеніміз не, коннотация термині қай ғылымның 
(лингвистика, прагматика, семиотика, психология т.б.) тұрғысынан 
зерттелуі тиіс, лингвистикалық коннотация ретінде коннотаттық 
мағынаның компоненттері болып қандай семантикалық категориялар 
танылуы қажет, олардың өзара байланысы мен айырмашылығы 
қандай деген сияқты сауалдарға жауап табу әрекеті жасалады.

Ғылыми әдебиеттерді шолу барысында коннотация ұғымы 
келесі анықтамалар негізінде түсіндіріледі:

1 Коннотация – тіл бірлігінің эмоциялық, бағамды немесе 
стилистикалық реңі. Кең мағынада, коннотация тіл бірлігінің 
грамматикалық және заттық-ұғымдық (денотативті) мағынасын 
толықтыратын, оған экспрессивті сапа беретін кез келген бөлігі. 
Коннотация – сөйлеушінің эмпирикалық (тәжірибелік) тарихи-
мәдени, танымдық біліміне, олардың сөз болып отырған нәрсені 
ұнатуы не ұнатпауына (бағалауына), стильдік деңгейге, тіл 
қызметінің саласына, олардың әлеуметтік қатынасына және 
т.б. байланысты болатын құбылыс. Тар мағынада – тіл бірлігі 
мағынасының бөлігі, сол мағынаның ассоциативті-образдық ішкі 
тұлғасын түсінуден туындайтын қосымша мағынасы [2, 109 б.].

2 Коннотация дегеніміз – эмотивтік, ассоциативтік-бейнелі 
және стилистикалық семалардың жиынтығы болып табылатын, 
таңбалайтын объектілердің белгілерінен гөрі сөйлеушінің 
таңбаланушыға және сөйлеу шартына қатысын білдіретін 
номинативтік бірліктер мағынасы [3, 104 б.].

3 Прагматиканың бір мүшесі болғандықтан, коннотаттық 
макрокомпонент сөздің семантикалық құрылымына тікелей 
кірмейді, ол тек қана мағынаға қосымша, үстеме түрде әсер етеді. 
Бұл әсер ету, мағына бөлігінің ішінде қосымша рөл атқарады және 
бұл мағына бөлігі коммуникативтік акт кезінде айқын көрінеді 
[4, 87 б.].

4 Коннотация – это факультативное дополнительное содержание 
слова (выражения), которое накладывается на его основное 
значение. Одним из компонентов коннотации является компонент 
семантического поля – это более или менее очерченный круг 
лексических понятий, относящийся к определенной теме [5, 42 б.].

5 Коннотация – экспрессивті бағалаушы стилистика 
категориясы бола отырып, стилистикалық норманы құраудың негізгі 
тәсілі. Коннотацияның негізгі белгілері денотативтік мағынадан 
қосымша мағынаға ие болуы эмоционалдық, экспрессивтік және 
бағалауыштықты білдіреді [6].
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Сонымен қатар коннотация құбылысы А. А. Хабиеваның [7], 
А. О. Карипжанованың [8] диссертацияларында қарастырылған. 
Бұл мәселенің танылуы зерттеушілер еңбектерінің лексикалық 
мағына, екіншілік номинация, лингвопоэтика, лингвостилистика, 
прагмастилистика аспектісіне сәйкес қамтылған.

Жалпы лексика-семантикалық бірліктердің денотация 
және коннотация аспектілерінің объектілері ретінде танылуы 
шарттылыққа негізделеді. Себебі сөз жеке-дара тұрып коннотаттық 
мағына таныта алмайтындығы белгілі (тек жалпыхалықтық сипат 
алған сөз-символдар мен метафоризацияланған ономастикалық 
атаулар жөнінде толықтай олай айта алмаймыз). Сөз мағынасының 
бұл бөлігі (коннотаттық компонент) тек коммуникацияда 
(мәнмәтінде, ситуацияда) жүзеге асып, «тілдегі сөздердің 
семантикалық құрылымындағы белгілі бір семаның өрістілігімен 
және қолданыстық сипатымен байланысты» [9, 66 б.] болып келуіне 
орай ерекшеленеді. 

Оның айшықты көрінісінің өзекті аясы – көркем мәтін. 
Мысалы, Мәшһүр Жүсіптің:

Құдай шебер: қызыл тілді безеткен,
Ұрыс жайын қызылбастар түзеткен.
Қырық мың найза әр қақпаның аузында,
Мың-миллион солдаттар бар күзеткен (5 том) деп келетін өлең 

жолдарында солдат лексемасы кездеседі. 
«Солдат – итальян сөзі сольдо – темір ақшаның аты. Ертеде 

итальян әскерлерінің кейбірі шақырумен келген де, мөлшерлі 
жалақы (сольдо) алып тұратын болған. Осындай жалдамалы 
жауынгерлер солдат деп аталған» [10, 10 б.].

Қазақ тіліне бұл сөз әскери термин ретінде орыс тілінен енгені 
белгілі.

Келтірілген өлең жолдарындағы солдат сөзінің қолданылуы 
белгілі бір мақсатты көздесе керек. Бұл жердегі солдат сөзі – жай 
ғана атауыштық қызметтегі әскери термин емес. Мәшһүр Жүсіптегі 
«патша сөзі – нақты бір әміршіні білдіреді десек, солдат сөзі – сол 
кездегі халықтың санасында отаршылдық, үстемдік саясатын іске 
асырушы күшті құралды білдіретін жағымсыз образ сомдау үшін 
қолданылған сөз деуге болады. Демек, аталмыш көркем мәтінде 
бұл сөздің үстеме мағынасы икондық (бейнелі), прагматикалық 
қасиеттерімен ерекшеленеді.

Сондай-ақ Мәшһүр Жүсіптің: 

- «Сендер енді орыс боп кетесіңдер, кітаптың айтқанын 
қылмасаңдар?!» - деп, тамақ асырап, күнелту үшін қазақты әурелеп, 
көк ми қылып жіберді. 

- Ол уақыттарда Сауранда да бір хан, Сунақта да бір хан, 
Отырарда да бір хан, Созақта да бір хан, - әр күл төбенің басында 
тауықтың қоразындай қоқырайғандардың бәрін көк өрім бос 
шөптей, оп-оңай жұлып алып, Имамқұлы хан үш қабат соғысып, түк 
өндіре алмай, Ташкен, Түркістан, Андижан, Марғұлан, Самарқан- 
бәрін өзіне қаратып алып, орданы Ташкентке алып барып орнатқан.

- Ұл еді қарсы туған көк дауылға.
- Өркеш те, өркеш, өркеш тау,
Бауыры толған көк бастау.
Сұлу - сұлу емес, сүйген сұлу.
Сүймегенге - «көбік ауыз, көк айыл, түрме ерін» - 
Деген бедірей бетпақтың өзі.
- Ойдан келген он бөрі,
Сол бөрінің ішінде
Алты ауызды көк бөрі - 
Көк жендет көлінде, бай елінде!
- Жұмабайдың баласы,
Кесер кеуде көк қабан, 
Жын ішінде сен жаман!
- Жеті қат жер астында көк өгіз бар,
Дүние бұзылғанша өлмей тұрар.
- Көк шыбық солқылдаған өрім талдай,
Мінезі тәп-тәтті боп ғылуа балдай.
- Жер мен көкті жаратқан, құдай куә,
Мал түгіл, мал иесі мен соныкі!
Баршасы он екінші дүйсенбі күн,
Аят боп, Құран көктен енген екен.
Шығармаларынан алынған осы мысалдарға назар аударайық. 

Барлық тіркестерге ортақ сөз - көк сөзі. Көктің нақтылы мағынасы 
заттың түр-түсін білдіріп, граматикалық жақтан сын есім болып 
«қандай» деген сұраққа жауап береді. Көк деген осы бір атау қазақ 
тілінде көптеген сөздердің алды-артында қосарланып, тіркесіп келіп 
түрліше мағынада қолданылады.

Осы барыста көпке жұмбақ болып сезілетін ұлтымыздың 
сөздік қорынан түстік ұғымды білдіретін «Көк» морфемасының 
көп қырына көз жүгіртейік және оны Мәшөүр Жүсіп тіліндегі 
қолданыстық мағынасына әсерін анықтайық.
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Бірінші, көк деген атау сөйлемде анықтауыш болып, көркем 
шығармада эпитет (айқындауыш) болады. Мысалы, көк бастау.

Екінші, көк ауыспалы мағынада аспан-Тәңір деген түсінікте 
қолданылып, зат есім болады. Қазіргі тілімізде қолданылып жүрген 
аспан деген сөз тегінде өз тілімізге енген кірме тіл, парыс сөзі. 
Ежелгі түркі тілдес халықтар аспанның көктігіне қарап көк деп 
атаған. Мысалы: Жер мен көкті жаратқан.

Үшінші, көк деген атау енді бір қырынан қазақ тілінде алғыс 
пен қарғыс сөздерінде көптеп қолданылады. Мысалы: «көктей 
жұлын», «көктей сол», «көгерме», «көктей қиыл», «көктеме» деген 
сөздердің керсінше «көгер», «көкте», «көсегең көгерсін» дейтін 
алғыс сөздер бар. Мұндағы көк ауыспалы мағынада қолданылған. 
Көктемгі шыққан жас балауса өсімдіктер меңзеліп, зат есімге 
түрленген. Қысқасы, мұндағы көк – балаусалы қыршын өсімдіктерге 
қаратылған халықтық символ.

Төртінші, көк деген атау енді бір жақтан долы, бұзық, ашушаң 
деген ұғымды білдіреді. Мәселен, ұлтымызда мінезі жаман адамдарды 
«көкбет», «көк долының өзі екен›› деп сын көзбен қарайды. Мұндағы 
көк деген морфеманың қосарланып айтылуы тегін емес.

Бесінші, көк деген атау енді бір жақтан кемсіту, әжуалау, 
масқаралау ұғымында да қолданылады. Мысалы, «көк қарын», «көк 
ми», «көк соққан» т.б.

Алтыншы, көк деген атау халықтың киелі деп біліп, құдірет 
тұтып, ырымдап қойған қасиетті атаулары болып келеді. Мысалы, 
«көк Тәңірі», «көк бөрі», «көк пері», «көкжал» деген сықылды 
атаулардың кезігуі. Қазақ халқы ертеде көп құдайлы шаман дініне 
сеніп, табиғат құбылыстарына, күн мен бұлтқа, жануарларға, көк 
бөріге, маралға табынған.

Қарап отырсақ, Мәшһүр Жүсіп көк сөзінің түрлі коннотациясын 
қолданған және «көк» микрокомпонентінің коннотаттық 
құрылымының түзілуіне «көк» түстің мифтік танымға сәйкес 
«ерекше тылсымдық күш» деген мағынаның да әсері болуы мүмкін.

Байқағанымыздай, коннотаттық компонент мағынасы көркем 
бейненің дамуы барысында пайда болып, мәнмәтін шеңберінде 
жүзеге асады. Сонымен қатар мәнмәтін ерекше семантикалық өріс, 
ассоциативті ая туғыза келе, әр түрлі мағынаның ішінен қажеттісін 
ғана таңдап, коннотаттық компонент мағынасының эстетикалық 
құндылығын арттыруына себепкер болады.
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РЕФЛЕКСИЯ ЖӘНЕ ДАМУ.
БҮКІЛ МЕКТЕП АУҚЫМЫНДА ӨЗГЕРІСТЕРДІ  

ЕНГІЗУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

ГАЛЕЕВА А. Т. 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Розовка ЖОББМ, Павлодар ауданы

«Қазіргі әлем жылдам өзгеруде. Сол өзгерістер білім беру 
жүйесін қайта қарау қажет екендігін паш етті. Білім беру саласында 
оқушылар үшін білім де, дағдылар да терең дәрежеде маңызды деген 
ортақ ұстаным қалыптасуда. Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшілігі 
оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды 
орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады, 
ал ХХІ ғасырда талап етілетін дағдылардың мәні осында» 

http://catalog.karlib.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.
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Педагогика жаңалықтарының бiрi – оқытудың iс-тәжiрибеciне 
жаңа әдic-тәciлдердi енгiзу. Бұл курcтың да мақcаты – мұғалім іc-
тәжірибеciне өзгерicтер енгiзу. Ең бастыcы ол өзгерicтер мұғалiмге 
де, оқушыға да оң нәтиже беруi тиic. «Заман талабына сай оқыту үшін 
сабақта жаңа әдістерді қолданып, алған білімдерін өмірде өздерінің 
қажеттілігіне пайдалануға тәрбиелеу. Осыны іске асырудың жолы 
жас ұрпаққа сындарлы тұрғыдан оқытып, нәтижесінде ойын еркін 
жеткізетін, ынталы, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық 
технологияларда құзырлылық танытатын оқушы қалыптастыру» 
Қазан айының басында 7 «А» сыныбының жетекшісі ата-аналар 
жиналысын өткізді. Күн тәртібінде қаралатын сұрақтар: 1. Ата-
аналарды жаңартылған бағдарлама бойынша оқыту туралы таныстыру. 
2. Бағалаудың түрлерімен таныстыру. 3. Бақылау жұмыстары қалай 
жүргізілетіні туралы айтты. Сынып жетекшісінен кейін пән мұғалімдері 
өздерінің пәндері бойынша өзгерістер мен ұсыныстарды атап өтті. 

Мен өзiмнiң тізбектелген сабақтар топтамасының орта мерзімді 
жоспарына бағдарламаның жеті модулiн енгiзіп отырмын. Орта 
мерзімді жоспарды құрастырғанда осы бағдарламаны басшылыққа 
алдым. Оқушыларды сабаққа қызықтыру үшін сын тұрғысынан ойлауға 
үйрету модулінің «Миға шабуыл» стратегиясын бірінші сабағым Абай 
Құнанбаевтың «Сағаттың шықылдағы - емес ермек» өлеңінде және 
төртінші сабағым «Менің күн тәртібім» тақырыбында қолдандым. Бұл 
стратегия арқылы оқушылар сабақтың тақырыбына шықты.

Орта мерзімді жоспардың бірінші тақырыбы Абай Құнанбаевтың 
«Сағаттың шықылдағы - емес ермек» өлеңі. Сабақтың оқу мақсаты: 
Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді 
тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау. Оқушылар «Сөз сыры» 
тәсілі арқылы лексикалық минимумда берілген сөздердің 
мағынасын аударма, түсіндірме сөздіктердің көмегімен өздігінен 
зерттегеннен кейін, дұрыс жауаптар нұсқасымен салыстырды.

Өлеңнің тақырыбы мен идеясын анықтады, талдады.Сонымен 
қатар оқушылар сабақта тақырып бойынша талқылау сұрақтарына 
жауап берді. Мысалы: 

- Өлеңнің негізгі идеясы-не?
- Абай сағатты неге ұрыға теңейді?
- Абайдың тағы қандай өлеңдерін білесің?
- Сендер өз уақыттарыңды қалай пайдаланасыңдар?-деген сұраққа 

оқушылар әртүрлі жауап береді. Барлық сабақтарымда оқушылар 
АКТ-ның көмегімен сөйлемдерді сәйкестендірді, слайдтармен жұмыс 
істеді. Сабақ барысында оқушыларға қолдау көрсету мақсатында 

«БББ» кестесі арқылы, «Ойлан, жұптас, бөліс»», «Минуттық шешім» 
тәсілдері арқылы қолдау көрсеттім. Сабақ барысында оқушыларға 
қолдау көрсету мақсатында қалыптастырушы бағалауды «Бағдаршам», 
«Шапалақ», «Басбармақ» әдістері арқылы жүргіздім.

Дарынды оқушылар күрделірек тапсырмалар орындады. Мен 
әр сабағымда диалогтік оқытуды кеңінен қолданамын.Cебебі диалог 
арқылы оқушылардың сөздік қоры молаяды. Постерді қорғаған кезде 
оқушылардың ішінен көшбасшылық қабілеті көрінетін оқушыларды 
байқадым. Олар әр сабақта спикер болғысы келіп тұрады. Топпен 
жұмыс істегенде С. оқушының жақсы сурет салатыны байқалды. 
Тапсырмаларға байланысты оқушылар өзін-өзі бағалауды үйренді 
және бірін-бірі бағалады. 

Әр сабақта мұғалім оқуға ғана көңіл бөліп қоймай, сабақтың 
тәрбиелік мәніне де көңіл аударуы керек. Өйткені біз сабақты 
жақсы оқитын, үлкендерді сыйлайтын, кішіге ізет көрсететін әдепті, 
мәдениетті оқушыны тәрбиелеуіміз керек.

Сабақтың тақырыбына байланысты оқушыларды өз уақыттарын 
үнемдей білуге және басқалардың уақытына сыйластықпен қарауға 
тәрбиелеу сияқты құндылықтарға баулу дұрыс деп есептеймін. 
Сабақтың соңында рефлексия жүргіздім. Оқушылар сабақтың 
басында бастаған «БББ» кестесін толтырды.

«БББ» кестесін (бiлемiн, бiлгiм келедi, бiлдiм) толтыру арқылы 
оқушылар бұрынғы білетін білімдерін жаңғыртып, жаңа білімді 
меңгерiп, қажеттi бiлiмдi анықтап алу мақсатында пайдаландым. 
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма: Жеке жұмыс. «Уақыт» сөзіне 
синквейн жазды. 1. Уақыт. 2. Шықылдауық, тиянақты. 3. Шықылдайды, 
ұрлайды, өтеді. 4. Уақыт тез өтіп кетеді. 5. Сағат. Оқушылар өлеңнің 
мазмұнын түсінеді, сұрақтарға өз сөзімен жауап бере алады. Әр 
тапсырмадан соң бағалау критерийі қойылады. Бағалау критерийі: 
поэзиялық шығарманы тыңдап, тақырыбы мен идеясын талдайды.

Бірінші сабағымды орта мерзімді жоспар бойынша 7 «А» 
сыныбында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен өткіздім. Сабақтың 
тақырыбы: Абай Құнанбаевтың «Сағаттың шықылдағы – емес 
ермек» өлеңі. Осы сабаққа қысқа мерзімді жоспар құрдым. 
Менің мақсатым: оқушылардың тыңдау, ойлау, бір-біріне сұрақ 
қойып,оларға жауап бере алатын, сөздік қоры жетілген, сөйлеу 
дағдылары жақсы қалыптасқан тұлғаны дамыту. 

Сабақ басында оқушыларды уақыт мерзіміне қарай «Күн», «Түн» 
суреттері арқылы екі топқа топтастырдым. – «Уақыт» дегенді қалай 
түсінесіңдер?- деп проблемалық сұрақ қойдым. Менің сабағымда 
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диалогтік оқыту сұрақ-жауап тәсілі арқылы, сонымен қатар 
топтық, жұптық жұмыс кезінде оқушылар тақырыпқа байланысты 
тапсырмаларды орындағанда жүзеге асты. (1-сурет, 2-сурет).

Сурет 1 – Жұптық жұмыс 
«Сәйкестендіру» 

Сурет 2 – Топтық жұмыс 
«Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі

Мен сабақта «Сәйкестендіру», «Ойлан, жұптас, бөліс» әдістерін 
қолдандым. Бұл әдістер жұптық, топтық жұмыс кезінде өте тиімді. Осы 
әдісті қолданған кезде диалогтік оқытудың тиімділігі көрініп тұрды. 
Мен әр сабағымда саралау жүргізіп отырдым. Ерекше қажеттілігі 
бар оқушыларға осы сабақта жеке тапсырма бердім. «Минуттық 
шешім» тәсілі арқылы оқушыларға негізгі және қосымша ақпаратты 
анықтайтын тапсырманы ұсыну тиімді деп ойлаймын. Өйткені олар 
тез арада түртіп алу тәсілі бойынша керекті ақпаратты анықтайды. 

Коучинг ағылшын тілінен аударғанда тәлім ету, дайындау, 
жаттықтыру деген мағынаны білдіреді. Коучтің міндеті мұғалімдерге 
өзінің оқыту тәжірибесін жақсартуға көмектесу Сондықтан мен курстан 
алған біліміммен мектептегі тәжірибе кезінде өз әріптестеріммен 
бөлісуді жоспарладым. Коучинг өткізер алдында мектеп әкімшілігінің 
рұқсатымен жоспарымды бекітіп, сабағымды өткізуге кірістім. Сабаққа 
жас мамандар, бірінші, екінші, жоғары санатты, деңгейлік курсты 
бітірген мұғалімдер қатысты. Коучинг сабағымның тақырыбын 
«Оқытуда диалогтік оқу тәсілдерін қолданудың тиімділігі» деп 
алдым. Сабақтың мақсаты: мұғалімдерге диалогтік оқыту туралы 
түсінік беріп, әңгімелесудің үш түріне сипаттама беру. Мұғалімдер 
арасында диалогтік өзара әрекеттестік арқылы ойлауды дамыту, 
өзіндік пікірлерін дәлелдеуге бағыттау, сипаттама беру. Мұғалімдер 
«Мозаика» ойыны арқылы топқа бөлінді. Топ мүшелері бір-бірін 
тыңдау, сыйлау, құрметтеу, бірлесіп жұмыс істеу, уақытты үнемдеу, 
басқалардың пікірін тыңдау сияқты ережелерді анықтады. 

Миға шабуыл» стратегиясы бойынша «Бәрі өз қолыңда», 
«Қарлығаш пен Дәуіт» бейнебаяндарын көрсету арқылы сабақтың 
тақырыбына шықты. Бейнебаянда не туралы көрсетілгенін мұғалімдер 
талқылап, өз ойларын ортаға салды. Әріптестер көрсетілген 
бейнебаянның тәрбиелік мәнін айтып өтті, себебі біз оқушыларды 
Дәуіт сияқты ержүрек болуға, қиын жағдайда досына көмекке келуге, 
досына адал болуға тәрбиелеуіміз керек. Мұғалімдерге Александрдің 
(2008) диалогтік оқыту туралы берген түсініктемелерін және Мерсердің 
зерттеуіне сәйкес әңгіменің үш түріне түсінік берілді. Постер, 
маркерлерді пайдалана отырып, әрбір топ өз жобаларын талқылап 
постерге түсіріп, «Аквариум» стратегиясы арқылы қорғап шықты. 

Коучинг сабағымнан мұғалімдер өздеріне керекті ақпарат 
алды, жас мамандар әдіс-тәсілдер, диалог және оның түрлері 
туралы көп мәліметке ие болды. Жоғарыда айтып кеткендей, біздің 
мектептің басым көпшілігі орыс тілді мұғалімдер болған соң, мектеп 
басшысының сұранысы бойынша екінші (Обучающий семинар: 
«Новые подходы в преподавании: диалогическое обучение») 
сабағымды орыс тілінде жүргіздім.

Тәлімгерліктегі басты ұстаным қызмет емес, қарым-қатынас 
болып табылады, оның барысында тәлімгер объктивті тыңдаушы және 
бағыттаушы болады. Тәлімгерлік жұмысымның мақсаты: бағдарлама 
негізінде 7 модуль аясында тәлімгер тәлім алушымен жаңа сабақ 
технологиялары туралы біліммен бөлісіп, оның қызметкер және тұлға 
ретінде өсуіне, кәсіби дамуы мен проблемаларды өз бетінше шешуіне 
ықпал етіп, бағыт-бағдар беру. Өзімнің жұмыс істейтін мектебімде 
осы тәлімгерлік жұмысымды мектептегі тәжірибе кезеңінің бірінші 
аптасынан бастадым. Ең алдымен А. мұғалімге өз жоспарым туралы 
айтып бердім. Жас маман төртінші сыныпта жұмыс істейді. Келесі 
жылы ол бірінші сыныпты алады, сондықтан менің ұсынысымды бір 
айтқаннан қабыл алды. Оның үстіне жаңартылған оқу бағдарламасы 
бойынша курсқа, деңгейлік курсқа баруды армандап жүргенін айтты. 
Жас маманға 7 модуль туралы түсінік бердім. Дәстүрлі сабақтарына 
қатысып, өз жұмысын өзгерту мақсатында жаңа бағдарламаға сай 
қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастыруға көмектесетінімді айттым. 

Себебі жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша келешекте 
барлық әріптестер өз жоспарларын жаңа талапқа сай құрастыруы 
керек. Жоспар бойынша өткен екі аптада мен тәлім алушының 
екі дәстүрлі сабағына қатыстым. Бірінші сабағы әдебиеттік оқу 
пәнінен Әнуар Жапаровтың «Қазына көтерген бала» жайлы әңгімесі.  
1. Сөздік жұмысын жүргізу.
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Мәтінде мағынасы қиын сөздер болды ма? - Қандай сөздер? 
Геолог- жер құрылысы мен қабатын және ондағы пайдалы 
қазбаларды табумен айналысатын ғалым. Ботаника- (гр. botn – шөп, 
өсімдік) – өсімдіктер туралы ғылымдар жиынтығы. 

Сабақта мұғалім баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, топпен 
жұмыс сияқты әдіс-тәсілдерді қолданды. Сабақта географиялық 
карта болды. Мұғалімнің екінші сабағы қазақ тілі пәнінен «Мәтін. 
Мәтіннің түрлері» тақырыбы болды. Оқушыларға мәтіннен стиль 
түрлерін ажырату, талдау жұмыстары арқылы ойлау қабілеттерін 
арттыратын тапсырмалар берілді. Мұғалім сабақтың тәрбиелік 
мәніне көңіл бөлді. «Отансүйгіштік», «Намысшыл» деген 
сөздерді қалай түсінесің? деген сұрақтар қойды. Үй тапсырмасын 
қорытындылаған кезде оқушылар семантикалық картамен жұмыс 
істеді. Мұғалімнің сабақтарын бақылап, сабақтың соңында кері 
байланыс жасап, жақсы жақтары мен кемшіліктерін атап өттім. 
Үшінші аптада мұғалім өз тәжірибесіне өзгерістер енгізу мақсатында 
менің сабақтарыма қатысты. Мұғалім түсінбегенін сұрап, сабақтың 
сәтті өткен жақтарын дәптеріне жазып отырды. Тәлім алушымен 
бірге қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастырдық.

Төртінші аптада тәлім алушының жаңадан құрастырған екі 
сабағына қатыстым. Тәлім алушы қазақ тілі пәнінен үшінші дәстүрлі 
емес сабағын өткізді. Сабақтың тақырыбы: Сөз тіркестері. Сабақтың 
мақсаттары: барлық оқушылар мәтінмен жұмыс істеп, сұрақтарға 
жауап бере алады. Мұғалім сабақта оқу деңгейлерін анықтап алды: 
білу, түсіну, қолдану, талдау, бағалау. Сабақта ұжымдық жұмыс, 
топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс түрлері кеңінен орын 
алды. Сабақта «Бағдаршам», «Бес бармақ» сияқты қалыптастырушы 
бағалау жүргізілді. Мұғалімнің екінші дәстүрлі емес сабағының 
тақырыбы «Сөйлем» (қазақ тілі). Мұғалім сабақтың мақсаттары 
мен ойлау деңгейлерін дұрыс анықтады деп айта аламын. Сабақта 
ұжымдық, топтық, жұптық және жеке жұмыс түрлері кеңінен орын 
алды. Сабақтың басында оқушылар үш тілде сәлемдесіп, өздерінің 
түрлі-түсті қима қағаздары арқылы топқа бөлініп отырды. Сабақта 
«Бес бармақ», «Смайликтер» арқылы қалыптастырушы бағалау 
жүргізілді. Сергіту сәттерін интербелсенді тақтаның көмегімен 
жүргізді. Сергіту сәттері әр сабақтың тақырыбына байланысты 
өткізіледі. Екі сабақта да «Алма ағашы» стратегиясы арқылы кері 
байланыс орнатылды. Мұғалімнің сабақтары жақсы деңгейде өтті, 
оқушылармен, мұғаліммен сұхбат жүргіздім. 

Оқушылар соңғы сабақтардың қызықты өткенін, сабақтарда 
әртүрлі тапсырмалар орындағандарын айтты.

Тәлім алушыма қойылған сұрақтар: 
1 Сабағыңыз қалай өтті ? 
2 Жоспардағы мақсатыңызға жеттіңіз бе? Қандай дәлелдермен 

жеткізе аласыз? 
3 Сабағыңыздың ең ұтымды жері қандай деп ойлайсыз? 
4 Сабағыңыздың сәтсіз жерлері болды ма?
5 Бұл сабақты басқаша қалай ұйымдастыра алар едіңіз?
Мұғалім қойылған сұрақтарға толық жауап берді. Сабақтың 

сәтті жақтары мен кемшіліктерін айтып өтті. Келешекте аталған 
кемшіліктерді жойып, сабақтардың жоспарын құрастырған кезде 
оқушылардың жас ерекшеліктерін, білім дейгейін ескере отырып 
құрастырамын деп сөз берді.

Мектептегі тәжірибе кезінде мектептің қоғамдастық жұмыс 
жоспарын құруға кірістім. Ол үшін ең алдымен мектеп әкімшілігімен 
келісімін алып, зерттеу жұмысын жүргізу керек деп санадым. 
Зерттеу жұмысымның тақырыбын «Мектептегі білім сапасын 
көтеру мақсатындағы диалогтік оқытудың тиімділігі» деп алдым. 
Жұмысымның мақсаты: диалогтік оқытуды іс-тәжірибеге енгізе 
отырып, тәжірибе бөлісу мен алмасуға бағытталған орта құру 
және сапалы білім жүйесін дамытуға арналған оқу кеңістігін 
ұйымдастыру. Егер бұрын диалогтік оқыту қазақ тілі, орыс тілі, 
неміс тілі, ағылшын тілі сабақтарында, яғни гуманитарлық бағыт 
бойынша кеңінен қолданылса, ал қазір кез келген пән бойынша 
диалогтік оқыту міндетті түрде мектеп тәжірибесіне енгізіліп отыр. 

Мектептегі қоғамдастық жұмысын жүзеге асыру үшін қажетті 
ақпарат жинадым. Маған мектепте белгілі бір тақырыпта жұмыс 
жүргізу қиын болды, өйткені мектепте бірінші, екінші деңгейлік 
курстарын бітірген мұғалімдер жоқ. 

Ең алдымен жұмысымыз тиімді болу үшін қоғамдастық 
мүшелерінің арасынан басқарушы, үйлестіруші, дамытушы 
топтарының құрамын анықтап алдым. Мұғалімдер арасында жас 
мамандар, жаңартылған бағдарламаны оқымаған мұғалімдер 
болғандықтан оларға оқу үрдісіне жаңа әдіс – тәсілдерді енгізу, 
яғни бағдарламаның жеті модулін енгізе отырып, жаңартылған 
бағдарлама бойынша орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар құруға 
бағыт-бағдар беретін дөңгелек үстел өткізуді ұйғардық. Сөйтіп, 
мектепте «Жігер» атты қоғамдастықты құру келісілді. «Жігер» 
қоғамдастығының жоспарын бір оқу жылына құрастырдым. 
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Оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби 
дамуына ықпал ету мақсатында біздің мектепте зерттеу тобы 
құрылды. Зерттеу тобы жыл бойы жұмыс жасап, оның нәтижесімен 
әріптестерді әр тоқсанның соңында таныстырып отырады. 
Әдістемелік бірлестіктің жетекшісі Тусупова Г. С. жаңартылған 
бағдарлама бойынша бағалаудың түрлерімен таныстыру мақсатында 
мұғалімдермен оқу отырысын өткізді. Деңгейлік курстан өткен 
мұғалімдер жаңа бағдарлама аясында басқа әріптестерге жеті модуль 
бойынша сабақ өткізіп, жиынтық, қалыптастырушы бағалау туралы 
түсінік берді. Тәліп өз білімін, тәжірибесін осы іс-шараларға қарап 
әрі қарай дамытуды жоспарлады. Қараша айында мен тәлім алушы 
мұғалімдерге орта мерзімді, қысқа мерзімді жұмыс жоспарын 
жасауды іс –шараға енгіздім. Ақпан айында «Диалогтік оқыту 
арқылы дарынды және талантты балаларды анықтау» атты екінші 
коучинг сабағы өткізіледі. Наурыз айында әдістемелік апталық 
өткіземін деп жоспарлап отырмын. Олар тәжірибе алмасу, бөлісу 
шеберлігі, ашық сабақтар топтамасы арқылы өтеді. Сәуір-мамыр 
айларында тәлім алушы өз жұмысына есеп береді. Күтілетін нәтиже 
– жинақтаған тәжірибесін әріптестерімен бөлісіп, дамытады. Сәуір 
айында «Мектеп арасында өзара тәжірибе алмасу үшін семинарға 
қатысу» іс-шарасын жоспарлап отырмын. Осыдан күтілетін нәтиже 
- әріптестер өз тәжірибесіне енгізілген өзгерістерді жүйелейді, пікір 
айтады, ұсыныс жасайды. Жоспардың соңында «Өз тәжірибемдегі 
өзгерістер» деп барлық жұмысымның қорытындысын жасаймын. Бұл 
іс-шараны мамыр айында өткіземін деген ойдамын. Мұнда күтілетін 
нәтиже- әріптестердің нені үйрендім?, нені әлі үйренуім керек?, 
нені үйрете аламын?- деген сұрақтары. Қоғамдастықтың жоспары 
бойынша алдағы уақытта атқаратын жұмыстарымыз көп. Келешекте 
басқа мектептермен қоғамдастық құрамыз деген ойдамын. 
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ОРЫС СЫНЫПТАРЫНА ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІ

ДАУЛЕТ М.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, № 16 Лицей-мектебі, Павлодар қ.

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Сондықтан да орыс тілді 
мектептерде жүйелі оқыту үрдісін қалыптастыру бүгінгі күннің 
басты талабына айналып отыр. Мемлекеттік тілді оқытудың тиімді 
де ыңғайлы жүйесі мен құрылымын қалыптастыру әрбір мұғалімнің 
шеберлігі мен шығармашылығына байланысты. Оқу орыс тілінде 
жүретін мектептердегі қазақ тілі пәні мұғалімдерінің мақсаты – 
оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту, қарым- қатынас біліктілігін 
қалыптастыру, мемлекеттік тілді меңгеріп, сөйлеуіне жағдай 
тудыру. Бұл орайда қазақ тілін оқытудың озық технологиясын 
меңгеру – үлкен істің бастамасы.

Қазір білім саласында оқытудың жаңа технологиясы кеңінен 
қолданылуда. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен 
байланысты әлемдік стандартқа сай жаңа білім беру өте қажет» 
электронды оқыту әдіс-тәсілдерін мектеп өміріне енгізу – жаңа 
білім берудің бірден- бір шарты. 

Оқыту технологиясы – оқу ақпаратын дайындау, өңдеу, 
әдіс-тәсілдерінің жиынтығы, ұстаздың шәкіртіне оқыту үрдісінде 
қажетті технологиялық және ақпараттандыру құралдарын пайдалана 
отырып ықпал ету тәсілдері. Оқытудың мазмұны мен оқыту әдістері 
өзара тығыз байланыста болу керек.

Бүгінгі күнгі ғылым мен техниканың дамуы қазақ тілін 
үйретудің жаңаша жолдарын талап етеді. Тәуелсіз Қазақстанның 
әр азаматы мемлекеттік тілде еркін қарым-қатынас жасауы керек. 
Ол үшін адамдармен қарым-қатынас жасау, яғни коммуникацияға 
түсуді үйрету қажет. Ф. Ш. Оразбаева өзінің «Тілдік коммуникация 
негіздері» атты еңбегінде: «Коммуникация – қарым-қатынас, араласу, 
хабарласу, байланыс деген сияқты мағыналарды білдіре келіп, 
адамдардың тіл арқылы сөйлесу процесін, тілдесу ерекшеліктерін, 
тілдің әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адамдар арасындағы 
қарым - қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді», – деп атап өтті.

Ал осы коммуникацияны жүзеге асыру үшін қатысымдық 
тұлғаларды игерген жөн. «Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы 
қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір орта мен араласу 
жағдайында жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау және қабылдау 
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қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерілген тілдік тұлғалардың 
қатысынан тұратын, қарым-қатынастық мәні бар бірліктер». 

«Шет тілдерді игерудің жалпы еуропалық құзыреттері: зерттеу, 
оқыту, баға» стандартында бұл «қатысымдық тұлғалар» – тілдік 
дағдылар деп аталған. Тілдік төрт дағды (айтылым, тыңдалым, 
жазылым, оқылым) оқушының сөйлеу әрекетін қалыптастырады. 

Қазақ тілінің жаңа оқыту әдістері арқылы біз білім деңгейі, ой-
өрісі дамыған, тіл арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған 
мәселелерді шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ 
тәрбиелейміз.

Оқушылар оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын 
қалыптастыра отырып, еркін қарым-қатынас жасауға, сын тұрғысынан 
көзқарасын білдіруге, өз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға 
дағдыланады. Қазақ тілінде берілген кез келген ақпараттарды тиімді 
қолдана отырып, өзіне қажетті мәліметті ала алады.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы сөз болғанда бұл 
мәселенің ішінен басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту мәселесін 
жеке бөліп қарастырмаса болмайды. Өйткені, қазіргі таңдағы көп 
жұмыс істеліп, жан-жақты қарастырылып отырған мәселе – орыс 
сыныптарында қазақ тілін оқыту мәселесі. Сонымен қатар, бұл 
мәселе тілдік коммуникацияның тікелей зерттеу объектісі бола 
келіп, қазіргі кезеңде өзекті мәселе болып отырған қазақша сөйлеуге 
үйретудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі.

Орыс сыныптарында қазақ тілі сабағын жүргізу мәселесімен 
айналысып жүрген ұстаздар көп. Олардың әрқайсысы әр түрлі 
мәселелерді қарастыра келіп, қазақ тілін оқыту саласының дамып, 
жетілуіне үлес қосуда. Бұл еңбектердің авторлары Ш. Х. Сарыбаев, 
И. В. Маманов, Ғ. Бегалиев, С. Жиенбаев, Т. Аяпова, Ш. Бектуров, 
К. Сариева, А. Жүнісбеков, Ф. Р. Ахметжанова, М. Жанпейісова, 
Ф. Оразбаева, Қ. Бітібаева т.б.

Бүгін біздің алдымызда тұрған мақсат – өзге тілді оқушыларды 
қазақ тіліне үйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған 
шәкірттердің Отанының қасиетін сезініп, оның алдындағы ұлт 
жауапкершілігін ұғынып, ол үшін басын бәйгеге тігер тәуекелге 
баруы болып саналады. Сол сияқты, барлық отандастардың 
Отанымен рухани және материалдық тығыз байланыста болуы, өзі 
өсіп-өнген аймаққа деген сүйіспеншілігі - патриотизмнің қайнар көзі.

Алдында аталып өткен авторлардың еңбегінің зор екендігін 
айта келе, өзімнің жұмысымда Ә. Жүнісбектің үндестік заңы 
технологиясы және Ф. Оразбаеваның қатысым әдіс технологиясын 

басшылыққа алып келемін. Сонымен қатар, қазақ тілі сабақтарында 
қатысымдық әдісін қолданып, аймақтық компонентін кеңінен 
пайдаланамын. Неліктен қатысымдық әдіске тоқталдым? Мәселені 
дұрыс ашу үшін ең бірінші қатысымдық әдістің негізін құрайтын 
принциптерін көрсетейік. Ф. Оразбаева басқа ұлт өкілдеріне қазақ 
тілін оқыту барысында қолданылатын қатысымдық әдісті өзіндік 
принциптер арқылы ажыратады. Олар:

1 Тіке байланыс
2 Адамның жеке қабілетін ескеру
3 Сөйлесуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін 

айқындау
4 Сатылап даму
5 Динамикалық өзгеру 
6 Өзектілік
Қатысымдық әдісті пайдаланудың тиімді жолы - оның тіке 

байланысқа негізделіп, адамдардың тікелей қарым-қатынасы арқылы 
тілді үйретуді жүзеге асыруында. Тілді оқытуда үйренуші мен 
үйретушінің арасында бір-бірімен көзбе-көз кездесу, ауызба-ауыз 
тілдесу, яғни, тікелей қатынас болмаса, сөйлесім әрекеті де іске аспайды. 
Тілді үйретуге байланысты қандай бағыт-бағдарды таңдап алу керек, 
оған қатысты орындалатын жұмыстармен тапсырмалар қандай, оны 
іске асыруда бұл жұмыс түрлерінің алатын орны мен қызметі қандай 
дегенді анықтап белгілемей, алға қойған мақсатқа жету мүмкін емес.

«Отан от басынан басталады» десек, туған облысымыздың, 
қаламыздың көрнекті жерін, тарихын, атаулы оқиғаларын, 
айтулы адамдардың өмір жолдарын танытудың мән-маңызы 
зор. 5, 6, 7-сыныптарда аймақтық компоненттерді «Қазақстан», 
«Менің қалам», «Менің көшем», «Менің отбасым», «Дүкенде», 
«Стадионда», «Дәрігерде», «Жыл мезгілдері» және тағы сол сияқты 
тақырыптарды оқығанда әбден қолдануға болады. Аймақтық 
компоненттерді сабақта қолдануда қандай шаралар арқылы жүзеге 
асыруға болатынын сызба бойынша көрсетсем.

Тақырыпты қандай жұмыс түрлері арқылы ашуға болады?
- Диалог
- Викторина
- Үлестірме парақшалармен (карточкака) жұмыс
- Сурет бойынша жұмыс
- Инсценировка
- Тест
- Экскурсия

http://engime.org/t-j-maalaov-azibek-bi-keldibeklini.html
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- Оқушылардың шығармашылық жұмыстары (шығарма, 
тақпақтар, альбомдар) 

- Пән бойынша шығармашылық жұмыстар
- Интеграцияланған сабақтар
Енді осы тақырыптардың кейбіреулеріне тоқталайық. Сабақта 

тілдік қатынас үш түрлі жолмен немесе қалыппен іске асады:
1 Жұптық
2 Топтық
3 Ұжымдық 
Жетінші сыныпта «Жалпы есім және жалқы есім» атты 

грамматикалық және «Менің қалам» атты лексикалық тақырыпты 
оқығанда үлестірме парақшамен (карточкамен) жұмыс, екеулеп 
сөйлесу және тағы сол сияқты жұптық қалыппен жұмыс істедім. 
Парақшаларды әр жұпқа үлестірдім.

Үлгі: «І. Сөйлемнен жалпы есімді бір топқа, жалқы есімді 
екінші топқа бөліп жаз: «Павлодар қаласында көшелер кең, таза. 
Мен Нұрсұлтан көшесінде тұрамын» және т.с.с. Бірінші оқушы 
оқиды, екіншісі тапсырманы орындайды. Осыдан кейін үлестірме 
парақшалар екінші жұппен алмасып, бірінші оқушы жазады, ал 
екінші оқушы оқиды.

5- сыныпта «Қазақстан қалалары» тақырыбын алайық. Нәтиже 
сабағында сыныпты топқа бөліп, бірінші топқа: «Теледидар 
бойынша ауа райын болжау», екінші топқа «Аялдамада ауа райы 
туралы сөйлесу», үшінші топқа «Кеше экскурсияға бардық. Ауа 
райы туралы әңгімелеу», төртінші топқа «Телефонмен сөйлесу» 
деген тақырыптарды ұсынамын.

Бір қызығы осы топтық жұмыс барысында бірінші топ 
оқушыларының жауабына бүкіл сынып араласып, соңы ұжымдық 
қалыпқа ауысты. Себебі, оқушылардың назарын аудару үшін (тыңдап 
отырған) жағдаят (ситуация) тудырдым: «Мынау тікелей эфир. 
Сендер әр қалада тұрасыңдар. Өздерің тұрған қаладағы ауа райын 
сұрауларыңа болады» - деп едім, «Дикторлар» сөйлеп болысымен: 
«Кешіріңіз, Таразда ауа райы қандай болады?», «Павлодарда ауа 
райы қандай болады?» - деп әр жерден сұрақ қойып, оқушылар өзара 
еркін сөйлесіп кетті. Жалпы ұжымдық қалып жұптық және топтық 
қалыптарды өзара біріктіреді деген Ф. Оразбаеваның пікірінің 
дұрыстығын осы сабақта өте айқын көріп, ұқтым.

Осындай сөйлесулерде оқушылардың өз Отанына, қаласына, 
көшесіне деген сүйіспеншіліктері, мақтаныштары дауыс ырғағынан-
ақ байқалып, сезіліп, көңілді қуантады. Әрине, мұндай нәтижеге 

алдыңғы сабақтарды тиімді, тартымды өткізудің арқасында ғана 
жетуге болады.

Жазғы, күзгі, көктемгі каникулға әр тақырыпқа байланысты 
тапсырмалар беру тәжірибемізге енген. Бұл тапсырмалар оқушының 
оқыған-тоқығанын ұмытпауға жақсы ықпал етеді және тапсырманы 
шығармашылықпен, асықпай сапалы орындауына көп пайдасы 
бар. Тақырыптың өзектілігі негізгі бір сабақта орындалуы мүмкін, 
керісінше бірнеше сабақта, тіптен сабақтар жүйесіне, практикалық 
түрге де созылуы мүмкін. Мысалы, жазғы тапсырмалар: «Менің ең 
қызықты бір күнім», «Жазғы демалысым», «Менің қалам көктемде», 
«Жаздағы Павдодардың көшелері» атты тақырыптарда осы 
жүйелілікті байқауға болады. Оқушылар қай жерде демалғандарын 
айта келе Қазақстанның табиғатын, демалатын орындарын сипатта 
жазып, фотосуретке түсіріп алып келеді.

Бұл да сабаққа қызығушылығын арттыруға, жауапкершілік 
сезімдерін дамытуға үлкен үлесін қосады. Сонымен бірге өз туған 
жеріне деген мақтаныш, махаббат сезімдерін одан әрі дамытады. 
Тілді үйретудің басты түйіні, кілті - қазақ тілінде сөйлесе білу, өз 
ойын жеткізе білу. Ол әрбір сабақта осы қарастырылып отырған 
аймақты компонентті тақырыбына тілдесе білуден басталып, кез 
келген ортада пікірлесуге дейін жетеді. Сондықтан оқытудағы әр 
түрлі жұмыстар орталық өзектен пайда болып келіп, басты түйінге 
айналып соғып отыруы керек.

Барлық жұмыс түрлері тілдік материалмен салаларды 
тізбектеп оқыта берумен емес, олардың ішінен сөйлеуге қажетті ең 
керектілерін сұрыптап ала білумен, сөйлеу материалын танумен, 
оларды дұрыс қолданумен, сөйлеу әрекетінде тиімді пайдалана 
білумен де ерекшеленеді.

Жұмыс барысында нәтижеге қатысымдық әдіспен қатар, басқа 
да инновациялық технологиялардың элементтерін қолданамын, 
солардың жақсы нәтижесін оқушыларымның жетістіктерінен көріп 
келемін. 

Біріншіден, оқушыларым дыбыстық ерекшеліктерді жақсы 
меңгерген, яғни айтылым дағдылары жоғары. 

Екіншіден, ауызекі сөйлеу дағдылары жоғары. Күнделікті 
жұптап, топтап жұмыс істеудің нәтижесінде оқушылардың берілген 
тақырыпқа, соның ішінде бүгінгі өзекті деген аймақтық компоненттер 
тақырыбына сұрақ қоя білу, жауап беру дағдылары даму үстінде.

Үшіншіден, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы арта 
түсуде. Берілген тапсырмаларды қосымша шығармашылықпен 

http://engime.org/scenarij-nauriz-mejrami-masati.html
http://engime.org/sabati-tairibi-aza-jiraulari-orit-asan-ajfi-sabati-masati-bilu.html
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орындап келген шәкірттерімді көргенде әрине қуанышым шексіз, 
сонымен қатар, сабағымның қызықты, тартымды өтуіне мұғалім 
ретінде барлық күшімді жұмсаймын.

Төртіншіден, шәкіртім Хисамутдинов Русланның жүлделі екінші, 
үшінші орындардан көрінуі аталған жұмыстардың кішкене болса да 
нәтижесі деп түсінемін. Әрине мұнымен шектелмей, жұмысты одан 
әрі жалғастыру басты міндетім. Қорыта келе, іздену, тиімді әдістерді 
тауып пайдалана білу, сабақ барысында үнемі түрліше әдістерге 
сүйеніп отыру керек екендігін қазіргі таңда әр оқытушы түсінеді.

Ұлы ғалым Ахмет Байтұрсынов былай деген екен: «Жақсы 
мұғалім деген атқа түрлі әдістерді меңгеріп, соларды оқытуда 
қолдана білу арқылы ғана жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше 
әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда өзі қажет әдісті тауып, 
пайдалана білу керек»

 Оқушылар пәндерді оқу кезінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды (АКТ) қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты 
іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, 
өз жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар 
пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы 
білімінің, оларды тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына 
жәрдемдеседі.Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі 
түрінде берілген күтілетін нәтижелер тұжырымдалған. Күнделікті 
білім беру үдерісі оқу мақсаттарына жетуге және оқушыларда 
алынған білім мен дағдыларды кез келген оқу және өмір жағдайында 
шығармашылық пайдалануға дайындалған. Мен өзімнің іс 
тәжірибемде «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» пайдалана 
отырып,бағалаудың қалыптастырушы түрін кеңінен қолданамын. 
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының 
стратегияларын ұтымды пайдалану оқушылардың шығармашылық 
қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың тиімділігін, сапасын 
арттыруда ерекше маңызды. Бұл бағдарламаның мақсаты - барлық 
жастағы, соның ішінде бастауыш сынып оқушыларының кез келген 
мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап , ең керекті пікір, ұйғарым 
таңдауға , шешім қабылдауға,өзін-өзі бағалауға ,бірін-бірі бағалауға 
үйрету. Оқушылардың білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа 
баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. Сын тұрғысынан ойлау 
сынау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған ойлау. Ең бастысы 
жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін көтеруге 
ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 
сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор деп ойлаймын.

Қазақстанда білімнің стратегиялық міндеттері ұлттық білім 
беру жүйесіндегі жетістіктерді сақтай отырып, оны әлемдік білім 
беру үрдісінің ең озық үлгілеріне сәйкестендіруге негізделеді.

Оқыту әдіс-тәсілдері:
Құндылықты-бағдарланған тәсіл – оқушының құндылықтар 

жүйесін қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше 
формалары арқылы тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар 
құруды көздейді.

Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік 
және азаматтық жауапкершілік; құрмет; ынтымақтастық; еңбек 
және шығармашылық; ашықтық; өмір бойы білім алу.

Тұлғалық-бағдарланған тәсіл – педагогтің назарын 
оқушы тұлғасының тұтастығына, оның тек ақылойы, азаматтық 
жауапкершілік сезімінің ғана емес, сондай-ақ эмоционалдық, 
эстетикалық, шығармашылық нышандары мен даму мүмкіндіктерімен 
қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды көздейді.

Жүйелік-әрекетті тәсіл – оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз 
бетінше білім алуына бағытталып, осы мақсатта мұғалімнің тиімді 
іс-әрекеттің түрлі формаларын қолдануын көздейді.

Коммуникативтік тәсіл – бірінші кезекте оқушылардың 
ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып 
отырған мәтін, қатысып отырған әңгіме мазмұнын түсініп, 
туындаған жағдаятқа сәйкес тілді қолданып үйренуге бағытталған.

Интегративтік тәсіл –  оқу үдерісін жобалау және өткізу 
кезінде әр түрлі оқу пәндерінің мазмұнын өзара кіріктіру есебінен 
оқушыда әлемнің тұтас бейнесін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Бастауыш білім беру мазмұнына ортақ тақырыптарды енгізу 
әр түрлі пәндік салалардан білімдерді кіріктіруге және сол арқылы 
алынатын білімдердің функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік 
береді.

Зерттеу тәсілі – зерттеушілік әрекет дағдыларын дамытуға, 
ғылыми таным әдістерімен танысуға жәрдемдеседі, оқушыларда 
танымдық қызығушылық қалыптастырады.

Интербелсенді әдіс
Интербелсенді әдіс - үйретуші мен үйренушілердің өзара 

әрекеттесуін оқытудың негізі деп танитын және сондай қатынасқа 
жағдай жасайтын әдістер (inter – аралық, бiрнеше, action - әрекет 
дегендi бiлдiредi). Өзара әрекеттестiк - әдетте, белгiлi бiр мәселенi 
шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi. Бiз оқытуды және бiлiм берудi, егер 
сабақ барысында мұғалiм мен оқушы арасында өзара әрекеттестiктiң 
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жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, «интерактивтi» деп атаймыз. 
Интерактивтi сөзi - ағылшын тiлiнен аударғанда туралы әңгiмелесу, 
талқылау түрiнде өтедi.

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда 
маңызды екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты 
тек ақпаратты беру ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше 
табу дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты.

Интерактивті негізде оқу мақсаты - білу емес, үйрене бiлу. Өз 
кезегінде ол:

• өзiне деген сенiмге тәрбиелейдi;
• шешендiк өнерiн жетiлдiредi;
• танымның мәнiн түсiнуге көмектеседi (яғни, кейде абсолюттi 

шындық болмайтынын ұғындырады);
• сыни ойлау дағдыларын дамытады;
• өз пiкiрiне деген құқығын түйсiнуi артады.
Интербелсенді оқыту - әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, 

бұл ұстаным үлкен нәтижелерге жеткізетін тиімді жүйе деп 
есептелінеді, себебі адам санасында бірінші кезекте өзінің әрекеттері 
мен өз қолымен жасаған істер қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы 
Конфуций (Күн-цзы) айтқан: «Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, 
көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – үйренемін!» деген 
пікір осыған толыққанды дәлел бола алады. Сондықтан интербелсенді 
оқыту оқушылардың оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің 
негізгі құралдары әдіс- тәсілдері ретінде танылады.

Интербелсенді әдісте оқушылар төмендегідей білім, білік, 
дағды, машықтарға үйренеді:

• терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту;
• өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру;
• ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу;
• өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру;
• пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу;
• шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу.
Сол себепті интербелсенді оқытуда оқушылар келесі 

әрекеттерді атқаруға дайын болу керек:
• бірлескен жұмыс;
• танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік тұрғыдан белсенділік 

таныту.
Интербелсенді әдістемесінің жұмыс түрлері мен әрекеттері:
• бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық):
• рөлдік және іскерлік ойындар, пікірталастар;

• ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, 
интернет құжаттар, мұражай т.б.);

• презентациялар;
• тренингтер;
• сұхбат;
• сауалнама және т.б.
Интерактивті әдістерді қолдануда төмендегідей ережелерді 

есте сақтау қажет:
• Бірінші ереже. Жұмысқа балалар толығымен қатысуы керек.
• Екінші ереже. Балаларды психологиялық тұрғыдан дайындау, 

сабақ барысында сергіту сәті, балаларды белсенділігі үшін 
марапаттау, баланың өзін-өзі көрсетуіне жол беру.

• Үшінші ереже. Кабинет талапқа сай болуы қажет.
• Төртінші ереже. Жұмыс орнына назар аудару қажет. Оқу орны 

ыңғайлы және жайлы болуы қажет. Баланың өз пікірін, көзқарасын 
білдіріп, дәлелдеп беруіне мүмкіндік жасалуы қажет.

• Бесінші ереже. Оқу барысында процедураға және регламентке 
назар аудару қажет. Мысалы, белгіленген уақыттан асып кетпеу, 
бөгде кісінің пікірін сыйлау, сөзді бөлмеу, оның ар-ожданын сыйлау.

• Алтыншы ереже. Оқушыларды проблема шешу барысында 
топқа бөлуге мұқият қарау.

Интерактивтік әдістеме өзара қарым-қатынастың мол 
ауқымын қамтиды. Дегенмен, әдістемелік амал қандай болса да, 
оқушылардың өздерінің өмірлік тәжірибелерін айқындауы білім 
берудің негізгі көзі саналады. Оқу процесінің барысында шәкірттер 
мынадай қарым-қатынасқа түседі:

• Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап берген 
кезде);

• Өзге балалармен (жұптасып жұмыс істеу барысында);
• Шағын топтармен (3-5 баламен);
• Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып 

әлдебір мәселені талқылау барысында);
• Балалардың тобымен және халықпен (топ әлеуметтік 

сауалнама жүргізеді);
• Кейбір техника түрлерімен (мысалға, компьютермен).
Оқыту мен оқудың бұл тәсілі оқытудың сындарлы тәсілімен 

тығыз байланысты, себебі оқушылар бірлесіп жұмыс істей отырып, 
пәндердің аралығындағы мәселелерді талқылайды, зерттейді. Оған 
дәлел: «Ми неғұрлым белсенді жұмыс істеген сайын, оқу үдерісі 
соғұрлым қарқынды жүзеге асады» деген екен Хәтти (2014).
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Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді 
әрекет етуі керек екенін көрсетеді. Белсенді оқу аясында көңілді 
білім алады. Жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу 
тұрғысынан мұғалімдер өз шеберлігін көрсетеді. Мұғалімдер әр 
сабақ соңында оқушыдан күтілетін нәтижелерін анықтайды, яғни 
бүгінгі тақырыпқа деген жаңаша түсінік пайда болды ма, немесе 
жоспар іске асты ма деген сияқты, т.б.

Интербелсенді әдістер қолданылған сабақтарда сыныпты 
екі немесе үш, төрт ұялы топтарға бөліп, барлығына бірдей бір 
тапсырма не әр ұялы топқа бөлек-бөлек тапсырма беруге болады.

Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа негізделген және 
оқыту үдерісінде қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты 
интербелсенді әдістерді пайдалану тиімді екенін көрсетеді. Соның 
ішінде дидактикалық ойындар оқушылардың білім алуға деген 
ынтасын, белсенділігін арттырып, алған білімдерін тәжірибеде 
дұрыс қолдануына көмектеседі. Ойын барысында оқушылардың 
бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, яғни жағдайға талдау 
жасай білу, жағдаят кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, әңгімеге 
қатысушы әріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас 
жасауда тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері 
жетілетіндігі байқалады.

Қорыта келе, мен баяндаманы ақын Міржақып Дулатовтың 
«Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, 
жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ 
та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын 
жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – 
тұман» деген сөздерімен аяқтаймын. ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. 
Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. 
Ал осы жалпыеуропалық стнадартқа сай жаңа білім беру - жеке 
тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол.
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магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ҚАПАСОВА Б. Қ.
ф.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Бүгінгі жаһандану әрбір ұлт тілдерінің өзінің түпкі арнасына 
қайта зерделеп қарауын қажет етеді. Қазақ тіл білімінде әсіресе 
соңғы жылдары көбірек көңіл бөліне бастаған этнолингвистикалық 
бағыттағы зерттеулердің нәтижесі этностың байырғы тұрмыс-
тіршілігінің, қазіргі болмысы мен өткендегі өмір сүру тәжірибесінің, 
күнкөріс мәдениетінің, өзіндік ежелгі заттық және рухани 
құндылықтарының түрлі тілдік көріністерін жан-жақты қарастыра 
зерттеудің кең өріс ала бастағандығын көрсетіп отыр. 

Тіл менен сол тілде сөйлеуші этностың (халықтың) қатыстығын, 
яғни бір-біріне әсер етіп отыратын лингвистикалық және этносқа 
қатысты факторларды өзара байланыстыра зерттеуші саланы тіл 
білімінде этнолингвистика деп атайды. Оның да өзине тән зерттеу 
объектісі бар. Осы тұрғыдан алғанда этнос және оның тілін біртұтас, 
өзара тығыс байланысты құбылыс деп қарастыруда бірнеше салалық 
зерттеу жүргізіледі.

1 Тіл – қоғамда сол этностың қарым-қатынас құралы. 
2 Этностың бүкіл рухани, мәдени байлығының куәгері.
3 Ұлттың барлық болмысы мен өмір-тіршілігін, дүниетанымы 

мен әдет-ғұрпын бойына сіңіріп, ата мұрасы, асыл қазына ретінде 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырады

Тілдердің дәл осындай, өткен өмірдің тәжірибесі мен өнегесін 
сөзбен өңдеп, жадында сақтау қасиеті болмаса, ешбір халықта дәстүр 
жалғастығы мен мұрагерлік болмаған да болар еді. Осылардын бәрі 
ұлан-ғайыр сөз байлығы арқылы халықтың жадында сақталып 
бізге жеткен болса, оны тәптіштеп жинап, толық меңгеріп, өзіндік 
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нақыш-бояуы мен келесі ұрпаққа табыс ету этнолингвистикамен 
шұғылданушы ғалымдардың абыройлы міндеті деп білеміз.

Осыған орай этнолингвистиканың атқаратын міндеттері мен 
көтеретін ортақ жүгі айқындала түспекші. Бұл міндеттер тіл менен 
сол тілде сөйлеуші этностың (қазіргі халықтың, ұлттың) тарихи 
тұтастығына, өзара қатыстығына байланысты болса керек. Этностың 
басып өткен ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге 
тас мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазулар арқылы, 
мәдени ескерткіштер мен әр түрлі ғимараттардан бастап, ауызекі тіл 
мәдениеті түрінде жетті. Бірақ бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да 
бір елесі ғана. Оның шын мәнісіндегі болмысы мен дүниетанымы 
тек тілінде ғана сақталады, әр бір 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-думалаққа байланысты ұғымдардың аты-жөні, 
сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке сөздер 
мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер арқылы 
ғана бізге жетуі мүмкін. Әсіресе, жазу-сызу болмаған халықтарда 
осыншама мол дүниені тіл мен ауыз әдебиетінен басқа жадында 
сақтайтын тәсіл жоқ. Сондықтан да тіл дерегі ретінде кездеспейтін 
заттар мен құбылыстарды, ұғымдар мен түсініктерді этнос өмірінде 
мүлдем болмаған, ал болған ретте ол бүгінде халық жадынан шығып 
із-түссіз жоғалған, ұмытылды деп қарауға болады. 

Этнос пен оның тілі бірге туып, біте қайнасқан біртұтас дүние 
екендігін біз осыдан көреміз. Белгілі бір жағдайларға байланысты 
өз тілінен айрылған этнос өзінше өмір сүруі де, тіпті жан-жақты 
дамуы да мүмкін. Бірақ ана тілін ұмытқан этнос өзінің шығу тегі мен 
азаматтық тарихын да ұмытады, басып өткен өмірін бүкіл рухани, 
мәдени байлығынан мақрұм болады. Ал ондай өз тарихын, өз тілін 
ұмытқан ел, өзінің ғасырлар бойы қалыптасқан моральдік, этикалық 
дәстүрін, әдет-ғұрпын, елдігін жоғалтқан этнос ұлттық болмыс, 
табиғатынан айырылады. Кез-келген этностың тарихын өз тілінде 
емес, егер ол қағазға түссе, басқа тіл арқылы да білуге болады. Бірақ 
оны өз тілінде білудің реті мүлде басқа. Бұл тіл заңдылықтары мен 
табиғатынан шығады. Тілдік ерекшеліктер жүре үйренуге болатын 
білім емес, ананың ақ сүтімен бойға даритын, балаң жүрекпен сезіну 
арқылы ғана етене қабылданатын, белгілі ортада қалыптасатын адам 
бойындағы ең абзал қасиет болып саналады. 

Бүгінгі жаһандық және қоғам ішіндегі төмендегідей өзгерістер 
этнолингвистиканы зерттеудің қажеттілігін айқындайды.

1 Жаһандық тұтасулар ұлт тілдерінің беріктігі мен өз табиғи 
болмысын сақтауды талап етеді.

2 Тәуелсіздік алғаннан кейінгі бергі кезең қазақ тіліне 
зерттеулер мен жаңа тұжырымдар қажеттігін анықтады.

3 Жаңа танымдар мен тың технологиялар ұлт құндылықтарының 
орнын басуда. Сондықтан да рухани байлықтың негізі болып 
табылатын тілдегі этнографизмдер – ұлтты сақтаудың кепілі ретінде 
зерттеу өзектілігін айқындайды. 

4 «...этнолингвистика о бастан-ақ екіұдай объектінің – этнос 
және оның тілінің – ортасынан туындаған ғылым саласы дедік. 
Демек, бұл этнос пен оның тілі арасындағы табиғи тұтастықты 
саналы түрде сарапқа салып мойындау, «Этнос жоқ жерде тіл 
болмайды, тілсіз этнос болмайды» деген қағиданы нақтылы 
зерттеуге өзек ету дегн сөз» [1, 482]. 

Этнолингвистиканын негізгі зерттеу объектісі – этнолексика, 
кеңірек айтсақ, тұтас тіл әлемі. Лексиканын құрамына өткен өмірді 
бейнелейтін сөздер мен сөз тіркестері көптеп кездеседі. Бірақ олардың 
кобі күнделікті қарым-қатынаста айтылса да, бәрі бірдей бүгінгі 
ұрпаққа айқын бола да бермеуі мүмкін. Олардың арасында қолданыс 
аясы тарылып, о бастағы мағынасының күңгірттеніп, не мүлдем 
ұмыт болғандары да аз емес. бұлардың этнографиялық мазмұнын, 
дәстүрлік қолданысын зерттеу этнолингвистиканын үлесіне 
тисе, тілдік табиғаты мен даму заңдылықтарын этнолингвистика 
деректеріне сүйене отырып тарихи лексикология анықтайды. Бұларды 
өзара байланысы, міне осы арадан басталады. Бұл ретте академик  
Ә. Қайдар: «Қалай болғанда жағдайда да: этнолингвистиканың 
бүгінде өзінше түйген ой-тұжырымы, өзінше бағамдап, бағдарлауы, 
өзіне тән деп айта алатын ерекшеліктері жоқ емес» – дейді [1, 489]. 

Тілді этноспен зерттеу түркі тілдерінде де бар. «Мен Тәңірінің 
дәулет ұясын түріктер бұржысында жаратқандығын және 
ғарышты солардың заманы үстінде айналдырғанын көрдім. Тәңірі 
оларды «Түрік» деп атады және оларды мемлекетке еге қылды; 
Заманымыздың хақандарын түріктерден шығарып, дәуір, халықтың 
ақыл-ерік тізгінін солардың қолына ұстатты; оларды адамдарға бас 
қылды; хақ істерде соларды қолдады; олармен бірге күрескендерді 
әзіз қылды әрі түріктер ішінен оларды барша тілектеріне жеткізіп, 
жамандардан, зұлымдардан қорғады. ... Өз дертін айту, уа түріктерге 
жақын болу, жағу үшін, оларға түрік тілінде сөйлеуден пайдалы 
жол қалмады» [2, 30]. А. Байтұрсынов та ұлт пен тіл мәселесіне 
аса ыждақаттылықпен қарауды ескертті: «... һәр жұрт баласын 
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әуелі өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызуүйретіп, өз тілінің 
жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланнан 
кейін, басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын 
тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң басқаша 
оқыту тиіс» [3, 142].

Қ. Жұбанов тіл мен этнос: «Халықтардың тұрмыс қалпы түрлі-
түрлі болған соң, олардың әр затқа қоятын аттары да түрлі-түрлі. 
Тіл ұзақ заман жасалады, бірден өзгермейді, оның өзгерісі тұрмысқа 
байланысты», – деген пікір айтады [4, 93]. 

Тіл мәселелерін мәдениетпен халық әдет-ғұрпымен, салт-
санамен байланыстыра зерттеу XX ғасырдың 20- 70 жылдарында 
орын ала бастады. Тіл білімінде қалыптасқан екі түрлі бағыт бар. 
Бұлар алғаш рет Америка мен ГФР-да дүниеге келген. 

Алғашқы этнолингвистикалық зерттеулер ретінде: Э. Сепирдің 
1921 жылы шыққан «Тіл», 1929 жылы шыққан «Лингвистиканың 
жайы» [5], Б. Уорфтың «Тіл, ойлау және шындық» (1959) 
жинақтарын атауға болады. 

Э. Сепир Америка үндістері тайпаларының тілдерін зерттесе, 
неміс линвисі Л. Вайсгербер «Неміс тілінің күші» туралы төрт 
томдық еңбек жазды. 

Америка мектебі тіл мен мәдениетті негізгі проблема деп алса, 
Германия тіл мен халықты бірінші орынға қояды. Тіл функциясын, 
оның қоғамдағы даму рөлін асыра сөз етеді. 

Тіл адам санасы мен объективтік шындық арасындағы 
бірыңғай қатынас тізбегіне ене отырып, өзі сол санадан, объективтік 
шындықтан туған туынды болып табылады. Сондықтан да тіл адам 
санасы арқылы көрінеді. Бұл сананы қалыптастыратын – қоршаған 
орта. Оған тұрмыс-салт, әдет-ғұрып, шаруашылық пен рухани 
құндылықтар арқылы жасалатын таным кіреді.

Америка ғалымдарының еңбектерінде «этнолингвистика» 
терминінің орнына көбіне «антрополингвистика», «этносемантика» 
атаулары қолданылады.

Ресей ғалымдары тілдің тарихын, этнолингвистикалық 
атластарын жасап, тілдегі және халық мәдениетіндегі аумақтық 
және әлеуметтік диалектілерді т.б. зерттейді. Этностың басып 
өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге 
тас мүсіндер мен жартастарға қамалған сына жазулардан бастап, 
түрлі рухани құндылықтармен жетті. Бірақ бұлар этнос өмірінің 
бір елесі ғана, оның шын мәніндегі түсінігі мен дүниетанымы тек 
тілінде ғана сақталады. Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-

сайманның, қару-жарақтың, киім мен ішер тамақтың, тұрмыстық 
заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі, 
той-домалаққа байланысты ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты 
т.б. тек тіл деректерімен жетеді. Жеке сөздер мен сөз тіркестері, 
фразеологизмдер мен мақал-мәтел арқылы ғана бізге жетуі мүмкін. 

Мысалы өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы Ә. Қайдар [6],  
Р. Сыздық [7], М. М. Копыленко [8], Е. Жанпейісов [9], еңбектерінен 
бастау алған зерттеу бағыты Н. Уәлиұлы, Ж. Манкеева, т.б. 
ғалымдардың зерттеулерінде нақты жалғасын тапты. Т. Жанұзақов, 
Г. Смағұлова, Б. Момынова, С. Сәтенова, А. Снасапова, А. Ислам 
т.б. сынды басқа да лексиколог, этнолингвист ғалымдардың 
зерттеулерінен де этностың рухани және материалдық мәдениетінен 
орасан зор мәлімет беретін деректерді молынан кездестіреміз. 
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сы ҚАРАТПА СӨЗДЕРДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТҮРЛЕРІ

ЕРҒАЛИЕВА С. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЕРҒАЛИЕВА Ә. Қ.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қарым-қатынас – адамдардың іс-әрекеті үрдісіндегі өзара 
байланысу. Себебі қарым-қатынас ұжымдық сипатта болатын, 
сондай-ақ өзінің сыртқы формалары бойынша жеке адамның кез 
келген қызметінің қажетті шарты болып табылады. Қандай да 
болмасын қарым-қатынас қаратпа сөзді қолданудан басталады, 
өйткені қаратпа сөйлеу байланысының бастамасы болып есептеледі.

Н. И. Формановская адресат ретінде кез келген адам (танысың 
не бейтанысың, «туғаның») бола алады деп санайды. Осыған 
байланысты «қаратпа сөздерді екі үлкен топқа бөлуге болатынын 
айтады: таныс және бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасау, 
өйткені қаратпа негізіне түрлі зат есімдер пайдаланылады: таныстар 
мен жақындар үшін көптеген жалқы есімдер, туыстық атаулар, 
лақап есімдер және т.б.; бейтаныс адамдар үшін мүлдем басқа 
номинациялар» қолданылады [1, 15 б.].

Г. М. Әлімжанова «Салғастырмалы лингвомәдениеттану» атты 
зерттеуінде қаратпа сөздерді төмендегіше жіктейді:

1 Туыстық қатынасты білдіретін қаратпалар.
2 Эмоционалды-бағалаушы қаратпа сөздер.
3 Түрлі белгілерге (жас ерекшелігіне, қызметтік орнына 

(әлеуметтік дәрежесіне), түрлі сөйлеу қатысымындағы 
коммуникативтік жағдайлардағы негізгі қызметіне және т.б.) қарай 
білдірілетін қаратпалар.

4 Ұлттық ерекшелікті көрсететін қаратпа сөздер [2]. Ендеше, 
осы негізге салып қаратпа сөз түрлерін талдалық.

Туыстық қатынас – әлеуметтік, тарихи-этностық ұғым. Қазақ 
халқында қандық, туыстық, жақындық, іліктік қатынас айрықша 
дамыған және заңдылықтары да қатаң сақталуда. Оны елдің 
тұрмыс-тіршілігінен, салт-дәстүрінен, дүниетанымынан көруге 
болады. Сондықтан аталған қаратпа сөздер күнделікті өмірде 
жиі ұшырасады. Туыстық қатынасты білдіретін қаратпа сөздер, 
негізінен, үш жұрт, яғни күншіл келетін өз жұртың, сыншыл 
келетін нағашы жұрт, міншіл келетін қайын жұрт төңірегінде 
өрбиді. Оларға мына сөздер жатады: ата, әже, ақсақал, әке, шеше, 
ене, бала, ұл, қыз, іні, қарындас, сіңлі, нағашы, жезде, жеңге, аға, 

апа, келін, балдыз, жиен, бөле, құда, құдағи, бажа, абысын, қайны 
т.б. Мысалы: Сылтауратқаны болмаса, қымызсырап келмеген Омар 
екі жастың жарасқан әзілдерін біржолата бөліп жібергісі келіп:

– Жиен, атыңды ерттеп, ауылға қайтқалы жатырмысың? 
– деді [3, 361 б.].

Немесе, Әуелі азырақ абыржып қалғанын тез жуғысы келіп:
– Шеше, денің сау ма?.. Күйлі-қуаттымысың? – деп, пешке 

жабыса, көзін әрең ашып-жұмып отырған кемпірдің алдына өзі 
тұрып келіп қолын алды [3, 288 б.].

– Қызым, сен кітапшалауды қойып, осы жұрттың әр күніне 
бір қорғаныш керек болып қалғанын ұмытпасаң екен, – деді Шило 
қарт [3, 291 б.].

Эмоционалды-бағалаушы қаратпа сөздерді іштей аспан 
шырақтарын білдіретін қаратпалар, жануарлардың төлдері 
атауларымен берілетін қаратпалар, адамға қатысты қаратпалар деп 
жіктеуге болады. Негізінен аталған қаратпаларға -жан, -ам, -ім, -ай, 
-ем, -ым көрсеткіштері жалғанып жасалады. Қазақ халқы тілдесуде 
сыпайы форманы қолданады. Адресатқа жүгінудің бұл түрі сенімді 
қарым-қатынасты көрсетеді, коммуниканттардың қатынасына 
қолайлы мән береді.

Аспан шырақтарын білдіретін қаратпа сөздер қазақ тілінде 
бейтаныс және таныс адресаттарға жүгінуде пайдаланылады. Бұл 
қаратпа сөздерді үлкендер, ересек адамдар жасы кіші қатынасы 
бойынша балаларға, сондай-ақ сыпайылық қарым-қатынас 
қызметінде қолданады. Аталған қаратпа сөздердің мәні мен маңызы 
біреу-ақ – адресатқа ерекше, жантүршігерлік, жылы, құрметпен 
орналасуын көрсету.

Қазақ халқында аспан шырақтарын білдіретін қаратпа сөздерге 
шырағым, күнім, айым, сәулем (сәулешім), жұлдызым, жарқыным, 
жарығым т.б. жатады: – Не айтайын, шырағым, не айтайын... – 
дегеннен басқа Күңше де еш нәрсе айта алмады. Уәдеміз – уәде. 
Құдайдың бұйрығы шығар деу ана сорлыға да қиын еді. Тағы да бір 
еңкейіп, бір шалқайып жөнеле берген Жабайға қарай да алған жоқ... 
Ол да қарамаса да көріп отырғандай еді... [3, 180 б.].

– Шыда, шырағым, шыда... – деді, қасында отырған Күңше. – 
Ұшығым жеңіл болушы еді, қайдан білейін, байғұс бала... Шыдайсың 
да... – деп, үмітсіз күрсініп, Жабайдың күпшектей болып ісіп кеткен 
оң тізесіне қарады [3, 50 б.].

Байқағанымыздай, шырағым қаратпасы қазақтардың сөйлеу 
этикетінде жылылық, өзіне жақын тарту мәнінде қолданылған.

http://www.studmed.ru/docs/document25157/%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Жануарлардың төлдері атауларымен берілетін қаратпа сөздерге 
мыналар жатады: құлыным (құлыншағым), ботам (ботақаным), 
елігім, күшігім, қарғам, балапаным, қошақаным т.б. Мысалы: – 
Әй, сен күшік, қатыным қалып барады деп қайғырып жатқан 
шығарсың! – деді Бұланбай Алшағырға. – Одан қорықсаң, екеу-ара 
болсын, ала жүр... [3, 149 б.].

– О, күшік, өсіп кетіпсің ғой! – деді Бұланбай, арқасына 
жабысып жүрген баласын бір қолымен ғана құшақтай тартып, 
алдына шығарып ала беріп [3, 283 б.].

Аңғарғанымыздай, аталған қаратпалар, ең алдымен, ересек 
адамдардың балаларға білдірген қарым-қатынасында қолданылады 
және жануарлар төлдерінің, яғни құстар, аңдар және т.б. атауларды 
кең және түрліше пайдаланылады.

Эмоционалды-бағалаушы қаратпа сөздерді адамның дене 
мүшелеріне, діни наным-сенімдерге, бағалы металдарға т.б. қатысты 
деп шартты түрде жіктеуге болады. Оларға мынадай сөздерді 
жатқызуға болады: қарағым, қарашығым, жаным, бауырым, 
жүрегім, жалғызым, қалқаным (қалқашым), пірім, айналайын, 
алтыным, гүлім, қуанышым, сұлуым, сымбаттым, сүйіктім, еркем, 
базарым, думаным, қуатым, асылым, аққуым, бұлбұлым, сұңқарым 
т.б. Мысалы: – Қарағым-ау, ауырлап қалыпсың ғой. Ит-күшікті 
күнде еститін Байжанның жаны темірден жаралыпты деп жүр ме 
ең? Құдай естіртіп қойғасын, естимін. Мен де бір кезде өзіңдей өрен 
жас едім. Бір елі ауызға екі елі қақпақ қоя алмай, жынды атандым. 
Не айтайын, шырағым, өлмесіңді ерте ойлан деймін. Жылы-жұмсақ 
бұл елдің тамағынан оңай өтеді. Сол жылы-жұмсақ сен болып 
жүрме... – деп, Байжан Сейітке едәуір нәрсені аңғартты [3, 24 б.].

– Е, бәрекелді, жаным. Қонақ болып отырмаспыз. Бар-
жоғыңды бірге көріп, барымызды бөлісе отырармыз... Кәне, не 
шаруаң бар еді, бірге жайғастыралық, – деп баласын ертіп Байжан 
да далаға шықты [3, 125 б.].

Жаз бойы түк таба алмай қысылып жүрген Берден аңшы, 
әрбір ісі оңалмай жүрген адамның байырғы әдетінше, Ушаковты 
сөзбен қарық қып тастағысы келіп, өзгелерден бұрын сөйлеп кетті:

– Бауырым Ошаков, биыл құдай берейін деп тұр саған. Біржола 
үйе салмаса қайтесін!.. Суыр дегеніңіз қаптап кетіпті. Адам аяғын 
салмаған жерден он бес ұя ордалы суыр апан қазып жатқанын 
көріп келдім... [3, 63 б.].

Аталған қаратпа сөздер өте жақын адамдарға, балаларға 
қатысты, өзінің махаббатын, адамға деген жылы көзқарасын, 

өз сезімін білдіру үшін пайдаланылады. Сонымен қатар қазақ 
халқында жағымсыз түсініктерге, ұғымдарға тәуелдік жалғауын 
жалғау арқылы жылы сезімін, махаббатын білдіру де ұшырасады. 
Ол ересектердің балаларын еркелетуде ақымағым, перім (жыным), 
дүлейім, бұзығым, тентегім, жаманым т.б. сынды қаратпа сөздерді 
қолданудан көрінеді. Мысалы: – Перім-ау, арқаңа асылып тұрған 
Нартайыңа қарасайшы... – деді Күнзила Бұланбайдан босанып 
Алшағырға қарай бұрыла беріп [3, 282-283 б.].

Таңертең тағы жолға шықтық. Қанды асудан ары асып 
түскенде, Тәңіртаудың шыңдары күнге шағылысып жарқ етті де, 
айбындатып, айдындатып Жуалы деген жер жәннаты құшағын 
ашты.

– Өй, тентек, сен қайда кетіп қалдың? – деді Жуалы.
– Осы жерде өстің сен, Мыңбұлақ суын іштің сен! Алысқа 

ұзап, адасып кетіп жүрме, – деді Жуалы [4, 251 б.].
Қазақ халқында балағаттау, жек көру, ажуалау, мысқылдау 

мәнінде де қаратпа сөздер қолданылады: боқмұрын, сүмелек, 
сақау, сайқал, мүсәпір, оңбаған, нақұрыс, қызталақ, батырсымақ, 
шешенсымақ, қақбас, жексұрын т.б. Мысалы: Жақаш әуелі:

– Ей, болбыраған боқмұрын, қараптан қарап отырып өліп 
қала жаздағаның не-ей?! – деп әбден жерден алып, жерге салды 
[4, 87 б.].

– Әй, оңбаған, мен тағы бір жүзге дейін жата берер едім, 
Батырханға бола ерте шықтым, – деп, бала отырған жаққа 
қараймын. Бала шоқиып отыр [4, 19 б.].

Командиріміз Қайрақбай егін басына барған соң, балаларды 
қаз-қатар тізіп қойып:

– Ал, батырым, алға! Фашистердің басын қырқыңдар! – деп 
бұйрық беред [4, 77 б.].

Майбасар мен Тәкежан Дәркембайдың екі жағынан алқына 
сыбырлап:

– Өшір үніңді, қақбас! – деп, сол арада бүріп, түтіп 
жібергендей болып еді.

Осы сәтте Абай жонын жұртқа беріп отыра берді де, 
Майбасар мен Тәкежан Дәркембайдың жағасына жабысып отырған 
қолдарын қатты жұлып-жұлып алып, серпіп жіберді [5, 15 б.].

Жас ерекшелігіне, қызметтік орнына (әлеуметтік дәрежесіне) 
т.б. қарай білдірілетін қаратпаларды таныс және бейтаныс адамға 
байланысты сөздер деп шартты түрде жіктеуге болады. Таныс 
адамға қаратыла қолданылатын сөздер іштей былай сараланады: 
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жақындарға, таныстарға аты бойынша білдірілетін қаратпа сөздер: 
Қарлығаш, Инабат, Нұрасыл, Ерасыл және т.б.; «Аты – әкесінің 
аты» сынды қаратпа сөздердің қолданылуы орыс тілінің ықпалымен 
жүзеге асырылады: Бөкенбай Төкенұлы, Ләззат Назымбекқызы 
және т.б.; тегі бойынша оқытушылардың оқушыларға, студенттерге 
ресми түрде аты-жөні бойынша білдірілетін қаратпа сөздер: 
Рысқұлов, Жабағина; оқушылардың мұғалімге, ұстазына қаратыла 
айтылатын сөздер: ағай, апай, мұғалім т.б.

Бейтаныс немесе аз да болсын таныс әңгімелесушіге жүгінгенде 
ақсақал, ата, апа, тәте, аға, бауырым, інім (інішек), балам, 
ұлым, қызым т.б. сынды қаратпа сөздер пайдаланылады. Мысалы: 
Отырдық. Хал-жай сұрастық. Бір кездегі қап-қара сақал-шашына 
ақ кіріп, бурыл тартыпты. Қайта-қайта: «Айналайын, інішек», – 
дей береді. Шай ішіп болған соң, шаруасын айтты.

– Інішек, баяғы екеуіміз Кәлінінге жазған хат есіңде ме? – 
деді [4, 159 б.].

Қазақ халқында ұлттық ерекшелікті көрсететін қаратпалар 
-еке жұрнағының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы: Асеке 
(Асқар), Секе (Серік, Сейфитден), Есеке (Есен, Есенгелді). 
Ол сұхбаттасушыға деген құрметті, қызметтік жағдайдағы 
айырмашылықты және/ немесе сұхбаттасушыға деген ерекше 
ілтипатты және/ немесе халық арасында танымалдылықты 
білдіріледі. Мысалы: Көліктеріміз едәуір тыңайып қалыпты. Тағы 
да күнбатысты бетке алып, жортақтатып келеміз. Қожекемнің 
қас-қабағына қарасам, көңілі хош сияқты. Көмейіме келіп тіреліп 
тұрған бір сұрақты тәуекел деп қойып кеп қалдым:

– Қожеке, «Күйіктің» асуымен неге жүрмедік? – дедім. 
Қожекем бетіме бір қарады да:

– «Күйік» асуын көрдің ғой. Енді «Қанды» асуын да көр. Көрген 
жақсы, білген жақсы, балам... [4, 250 б.].

Абай да күле отырып, іле жауап қайтты:
– Рас-ау, оның, Базеке, бәрі рас! «Кедейлігіне қарама, кісілігіне 

қара» десе, түгел Тобықтыдан сені атау дұрыс. Бірақ біз өнерді 
айтып отырмыз. Бір тайпа Тобықты деген елдің жігіті екеніңіз 
рас. Жігітіміз – сен бен біз, бірақ біз өнерлі жігітпіз бе? Сол өнерге 
келгенде сіз екеуіміз ел есінде қалар не көрсеттік, нендей үлгі 
шаштық? Қандай еңбек еттік ортамызға?! – деп, Абай қатты 
үнмен шыншыл жүзімен бір сұрақ қойды да, аз үндемей жағалай 
қарап шықты. Ешкім: «мен өнер көрсеттім», «еңбек еттім» дей 
алмайтын сияқты [5, 64 б.].

Қысқасы, қандай да бір қаратпа сөз болмасын адамдарды 
қарым-қатынасқа, өзара байланысқа түсіретін тілдік бірлік 
болып табылады. Ол ұлттың өзіндік ерекшелігін, айналаға 
деген көзқарасын, дүниетанымын көрсетеді. Талдауға түскен 
қаратпалардың ішінде ең көп әрі жиі ұшырасатындарға туыстық 
қатынасты білдіретін қаратпа сөздер, эмоционалды-бағалаушы және 
ұлттық ерекшелікті көрсететін қаратпа сөздерді жатқызамыз. Бұл 
қазақ халқын басқа елдерден ажырататын басты белгі болса керек.
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ҚАРАТПА СӨЗДЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК

ЕРҒАЛИЕВА С. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЕРҒАЛИЕВА Ә. Қ.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Адамзат тіршілігінің ең басты құралы деп танылатын тіл 
болмысына зер салу, сөз мағынасын халықтық таным тұңғиығынан 
өрбіту, тіл тарихын адамның қабылдау, пайымдау, ойлау тарихымен 
ұштастыру, дәстүр мен жаңашылдық үрдістерін танымның 
динамикалық табиғатымен үйлестіру, сол арқылы универсалды, 
яғни барша жұртқа ортақ ұстанымдарға қол жеткізу қазақ тілінің 
өрісін кеңейтуге, өркениетті мемлекеттің қоғамдық-әлеуметтік 
мүмкіндігін арттыруға әсер етері хақ. Демек, бүгінгі тіл ғылымының 
атқарар қызметі де айрықша. Оны ұсынып отырған тілдегі танымдық 
тұжырымдар, ұғымдар мен бағыттар парадигмасы, сөзсіз дәйектей 
түседі. Таным негіздерін, оның өзге құбылыстармен байланысын 
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зерттейтін ғылымның өзі әртүрлі салаларға жіктелетіндіктен, 
аталмыш ұғымның аясы да ғылыми тұрғыдан әркелкі түсіндіріледі.

А. Байтұрсынұлы тіл болмысымен таным теориясын 
сабақтастырып, «тіл – адамның адамдық белгісінің зоры» деп 
тұжырымдайды. Ғалым тіл мен таным бірлігі негізінде қалыптасқан 
адамдық құндылықтарды, қасиеттерді тіл болмысы арқылы 
түсіндіруге тырысты. Ол тіл арқылы бейнеленетін таным теориясы 
негізінде ұлттық қасиеттер, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық 
мінез, мәдени құндылықтар туралы ақпараттан адамның ой-өрісі 
артатындығын нақты мысалдармен көрсетті. Таным – бұл адамның 
болмысты бейнелеу әрекетінің ерекше түрі [1].

Демек, адамның әлемі оның ойлау әрекеті мен тәжірибесі 
арқылы анықталады. Тіл ғылымында адамзат тілін жалпы хабарды 
ұсынуға, оны бір күйден екінші күйге ауыстыруға мүмкіндік 
беретін қаратпа сөздер жүйесі, таным механизмі әрі құралы ретінде 
қарастыратын лингвистика саласы.

Тілдің негізгі қызметі – пікірді хабарлау. Үндеу, сөз жоқ, тілдің 
қосымша атқаратын қызметі. Үндеу осы пікірдің тыңдаушыға 
нәтижелі, анық жеткізілуі үшін жәрдемдеседі.

Тілдің үндеу қызметі ауызекі сөзде көбірек көрінеді. Ауызекі 
сөзді тыңдаушы тікелей естиді. Сондықтан сөйлеуші сөзі түсінікті, 
дәл жету үшін тыңдаушының назарын аударып алады.

Сөйлемнің мазмұны тек пікір білдірумен ғана тынбайды, 
сөйлем сөйлеушінің түрлі эмоциясын қосып атайды. Сондай-ақ 
сөйлемнің мазмұнына тыңдаушының назарын аудару, үндеу, яғни 
оған контакт жасау да кіреді. Осыған орай, К. Бюлер тіл үш түрлі 
қызмет атқарады деп көрсетеді: «пікірді хабарлау, эмоцияны білдіру 
және үндеу» [1].

Үндеу қызметін атқаратын сөздер сөйлем құрамында қаратпа 
сөздер мен тыңдаушының назарын аудару үшін қызмет ететін 
қыстырма сөздер (айтпақшы, немесе т.б.) ойға байланысты 
ассоциация тудыруға жұмсалады. 

Қаратпа сөз – үндеу амалдарының бірі. Олар: 
1 Жалқы есімдер: – Дәркембай! Айтпасыңа болмаған шығар. 

Орайлы аразың болған соң қысылшаң жерде айтсаң да айыптай 
алмаймын. Мен қарыздармын әкем үшін. Қарғамай, сілемей қайта 
бер, жарқыным. Сөзің жетті маған. Етім түгіл сүйегімнен өтті. 
Бар, қазір жүре беріндер! – деді. Дәркембайды сүйеп тұрғызды да, 
Дәрменге қалтасынан жүз сом шығарып беріп, ол екеуін жөнелтіп 
салды (М.Ә.).

2 Туыстық қатынасты білдіретін сөздер: – Айша, келін қарағым, 
жағдай ошондай болып тұрат, – деп күрсінді Қырғыз ата.

– Е, жезде, бір құдай өзі жар болсын. Аруақ қолдаса, тірі 
жүрген шығар, – деп жұбатқан болды Айша (Ш.М.).

3 Кісілерді жас, жыныс, әлеуметтік ерекшелігіне қарай атайтын 
қаратпалар: Командиріміз Қайрақбай егін басына барған соң, 
балаларды қаз-қатар тізіп қойып:

– Ал, батырым, алға! Фашистердің басын қырқыңдар! – деп 
бұйрық береді (Ш.М.).

4 Лақап атты білдіретін сөздер: – Уа, өркенің өссің, әншібегім! 
Біздің көңілімізді көтерсең, сенің көңілінді құдай көтерсін!.. – 
деп, тіссіз иегін шошаңдата сөйлейді. Қотан ортасында бұны 
жақтырмай, қыжырта мазақтап Қалиқа тұр.

– Е-е, кәрі желөкпе, сен қалма! Саған айтып жатыр ғой, адыра 
қалғыр! Өл де маған, о несі!.. – дейді. (М.Ә.)

5 Қаратпа сөз ретінде тілек істі білдіретін зат есім, сын есім 
сөздер, эмоцияны білдіретін басқа да сөздер жұмсалады: Есік 
жақтағы бағанағы Иіс кемпірден бастап, барлық қартаң әйелдер:

– Айналайын келінжан, өркенің өссін!
– Құдай көңіліңді өсірсін...
– Осы әніңмен, осы сәніңмен өт жалғаннан!.. – десті. Соңғы 

алғысты Иіс айтып еді. Абай елең етіп, Иіске қарады да:
– Апырмай, мына Иіс шешем алғысы қандай жақсы еді! Әмин 

деші, Әйгерім, осыған! – деді. (М.Ә.)
6 Одағай сөздер: Әбүйір болғанда, Жақаш көріп қалып, айқай 

салып, екі тарғыл өгізді әрең тоқтатып, мені екі тістің арасына 
кептеліп қалған жерімнен шығарып алды. Аузы-мұрныма қара 
топырақ тығылып, енді болмаса тұншығып өлетін екенмін.

Жақаш әуелі:
– Ей, болбыраған боқмұрын, қараптан қарап отырып өліп қала 

жаздағаның не-ей?! – деп әбден жерден алып, жерге салды (М.Ә.).
Қаратпа сөз сөйлемнің коммуникативтік талабына сай түрліше 

мағыналық өң алады, сонысына сай лексикалық, грамматикалық, 
интонациялық түрге енеді. Ол бірде сөзді қатал, суық, сұсты етіп 
көрсетуге, бірде сыпайылықты білдіру үшін қызмет етеді. Мұндайда 
ол өзіне түрлі демеулік сөздерді үстейді.

Кісі атын білдіретін жалқы есімдер тәуелденіп, қаратпа сөз 
ретінде жұмсалғанда, сөйлеушінің үстем, өктем, кекетіп сөйлеуін 
білдіреді. «Жарайсың, Бәйімбетім» деді де, Байболат ұмтылып 
барып оны арқаға қақты (С.О.). 
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Қаратпа сөздер сөйлем құрамында негізгі қызметімен қатар 
актуализация үшін де жұмсалады. Қаратпа сөздің орны көп 
жағдайда сөйлемнің ой екпінін түсіретін мүшесінің жанында тұрып 
актуализациаланады.

Қосымша қызмет жүктелуіне байланысты бір сөйлемде бір 
емес, екі қаратпа сөздер қоса енгізіледі: – Елдің баласы аман-есен. 
Қайнаға-ау, құдай бізді қай жағымыздан қарғады. Бұл қағынғыр 
Барсхан тумай жатып әкесін жалмады. Көп баланың ішінен не 
пәлеге осы ұрынады. Не жаздық?! – деп аһылайды.

– Қой, қарағым келін. Олай деме, – дейді құлағы тосаң Әбіш 
даусын әндете созып, – әкесін адамдар жалмады. Баланың жазығы не...

Сөйтіп жараларыма киіз күйдіріп басты. Қоңсыраған еттің 
күйік иісі қолқаны атты. Әбіш ата мені тірідей пісіріп жатты.

– Өй, айналайын, Мұртаза інімнің тұяғы. Батыр ғой, 
жылаған жоқ-ей, қың демеді ғой, өй азамат! – деп қояды (Ш.М.). 
Мұндайда қаратпа сөздің біріншісі үндеу үшін қызмет етсе, екіншісі 
актуализация міндетін атқару үшін енгізіледі.

Қаратпа сөздің жұмсалуы кейде үндеу қызметінен гөрі, 
поэтикалық әсер туғызуға байланысты болады: Куә бол, айым, куә 
бол, Алатауым! Үндеу үшін сөйлем құрамында немене, қалай, 
қане, ал деген сөздер қыстырма ретінде кірігіп қызмет атқарады. 
Бұл сөздердің жұмсалу ерекшелігі бар. Немене, қалай сұраулы 
сөйлем құрамында жұмсалады. Қане үндеу амалы ретінде бұйрық 
мағыналы сөйлемдердің құрамында жұмсалады: Қане, алатын 
болсаң, тез ал, әйтпесе қазір қалаға жүретін кісілер бар, содан 
беріп жіберемін (Б.М.) [2].

Қаратпа сөз қатынастың өрбуіне, жылылық деңгейіне әсер 
етеді. Сондықтан қаратпа сөзді әңгіме үстінде орайлы етіп қайталап 
отыру ұтымды болады. Сыйласымдылыққа (мырза, ханым, 
аға, бауырым және т.б.), еркелетуге қатысты перифраздар мен 
эпитеттерді (қарағым, шырағым, айналайын және т.б.) модальдық 
диалогтерде қолданған жарасымды [3].

Қаратпа сөздер танымдық, коммуникативті-прагматикалық 
тәсілмен қатар, практикалық маңыздылығы белгілі бір сөйлеу 
жағдайларында жасалады және олардың интерпретациясы контексті 
түрде анықталады. Сондықтан қаратпа сөздер танымдық сипатта, 
лингвопрагматика тұрғысынан қарастырылуда. Қаратпа сөздердің 
танымдық сипатын прагматикалық талдау, коммуникация жағдайында 
дұрыс таңдау мен қолдануды реттейтін ішкі заңдылықтарды анықтау, 
оларды тілдің сыртқы белгілері ретінде емес, қарым-қатынастың 

ажырамас қасиеттері ретінде қарастыра отырып, қарым-қатынас 
жағдайларын әлі де зерттеулер жүргізу керек [4].
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ШӘКӘРІМНІҢ ЭПИКАЛЫҚ  
ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТҮРКІЛІК ДӘСТҮР

ЕШІМҚҰЛОВ Ж. М.
магистрант, С. Торайгырова атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мұсылмандық Шығыс әдебиетінің әсері арқылы ортағасырларда 
қазіргі қазақ жеріндегі түркі тайпаларының әдебиетіне нәзира дәстүрі 
енді. Нәзира дәстүрі (нәзирагөйлік дәстүр деп те атайды) Шығыс 
поэзиясы мен түркі әдебиетінің, одан беріде қазақ әдебиетінің 
арасындағы рухани байланысты жалғаған көпір іспетті болды.

Нәзира – Шығыс халықтары әдебиетіне тән жанр, өзіндік 
үрдіс түрінде қалыпатсқан дәстүр. Нәзираның ғылыми анықтамасы 
келесідей: Нәзира – қайта жырлау. Алайда ол түпнұсқаны тәржімалау 
да, қайталау да емес. Нәзира дәстүрі төлтума туындыларды дүниеге 
әкеледі. Нәзира үрдісі сан ғасырларға созылып келе жатқан 
көркемдік салт, әдеби дәстүр. Нәзира, жоғарыда айтқанымыздай, 
бастауын Шығыс поэзиясынан, яғни араб-парсы әдебиетінен алады. 
Нәзира сөзінің төркіні араб сөзі. «Жауап» деген мағына береді. 
Парсы тілінде – татаббу [1, 351 б.]. Түркі халықтарының әдебиетіне 
нәзира дәстүрі мұсылмандық мәдениетпен бірге енді. Бірте-бірте 
бұл дәстүр түркілік әдебиеттің де төл дәстүріне айналды. Түркілік 

http://kazmkpu.kz/wp-content/uploads/2018/07/..pdf
http://kazmkpu.kz/wp-content/uploads/2018/07/..pdf
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ақын-жазушылар нәзира дәстүрінде шығарма жазудың шынайы 
шебер үлгісін танытты.

Түркілік әдебиетте нәзира дәстүріменен, ең әуелі, қисса жазу, 
хикая-дастан шығару үрдістері жүзеге асты. Қисса – араб тілінде 
ертегі, әңгіме, мысал деген сөз. Түркі тілдес халықтарда қисса сөзіне 
әр түрлі мағыналар берілед. Алайда олрадың негізгі төркіні бір. 
Шығыстық сюжетке құрылған көлемді шығарма дегенді білдіреді.  
[2, б. 219-220]. Ортағасырлық түркі әдебиетінде жазылған қиссалардың 
бір дені – діни қиссалар. Ең көрнекті үлгісі – Бурхоннуддин Рабғузидың 
(XIV ғ). «Қисса-сүл-Әнбийя-и» шығармасы. 

«Қисса-сүл-Әнбийя-и» - мазмұн желісі Құран мен Інжілден 
алынған, пайғамбарлар, періштелер, әулиелер мен сахабалар туралы 
барлығы 79 хикаядан тұратын көркем туынды [3]. Түркілік дәуірледе 
шығарылған осындай хикая-дастандардан «Сейфүлмәлік», «Бозжігіт», 
«Шәкір-Шәкірат», «Мұңлық-Зарлық», «Таһир-Зұхра» сияқты 
дастандарды атауға болады. Бұл дастандар «Мың бір түн» сынды араб 
ертегілерін, үнді ертегісі «Тоты-нама», сондай-ақ Фирдоуси, Низами, 
Физулилер жырлаған дастандарды арқау еткен [1, 355-356 б.]. Бүгінде 
бұл дастандар түркі тілдес халықтардың барлығының да фольклорында 
кездеседі. Әр халық оларды өздерінің төл туындылары деп біледі. 
Мұның өзі осы дастандардың кезінде, ортағасырларда нәзира дәстүрі 
арқылы шығарылғанын туындылар екендігінің дәлелі.

Түркілік әдебиетте нәзира дәстүрімен шығарма жазудың екінші 
түрі – Шығыс шайырлары Рудаки, Фирдоуси, Сағди, Низами, Хафиз, 
Жәми сынды ақындардың әйгілі жыр-дастандарын қайта жырлап, 
нәзирагөйлік дәстүрмен жаңа шығармалар тудыру.

Нәзира дәстүрінде қайта жырланған дастанның бірі – «Хұсрау – 
Шырын» (1341-1342 жылдары жазылған). Дастанды жазған – Сарай 
қаласының тумысы, көрнекті ақын Құтып. Ақын дастан арқауын 
парсы шайыры Низамидың «Хұсрау мен Шырын» атты поэмасынан 
алған. Адамгершілікке, әділдікке, ынсап-рахымға, адал махаббатқа 
үндейтін Құтып шығармасын зерттеуші ғалымдардың барлығы да 
(Бертельс, Нәжіп, Ибатов, Келімбетов, Қыраубаева,т.б.) туындыны 
Низамиден жасалған тәржіма емес, ақынның төл туындысы деп 
бағалайды [1, 291 б.].

Алтын Орда дәуірінде туған нәзирагөйлік дәстүрдің теңдессіз 
үлгілерінің бірі – XIV ғасырда өмір сүрген көрнекті лирик әрі эпик 
ақын Сайф Сараидың «Гүлістан бит-түрки» атты туындысы. Парсы-
тәжік әдебиетінің өкілі Сағди Ширазидың «Гүлістан» атты дастанын 
қыпшақ тілінде қайта жырлаудан туған көркем шығарма – әдептілік, 

қанағат-ынсап, тілге сақ болу, сыпайылық, әділеттілік сияқты 
этикалық мәселелерді көтерген түркі поэзиясының классикалық 
шығармасы [1, 300 б.].

Өз шығармашылығында нәзира дәстүрін шебер пайдаланған 
ақын – Әлішер Науаи. Ол өзі өмір сүрген XV ғасырдың өмір 
шындығын көрсету үшін өзінен төрт ғасырдай бұрын өмір сүрген 
парсы шайыры Низамиге иек артып, оның әйгілі «Хамсасына» 
сүйене отырып, өз «Хамсасын» жазды [1, 373 б.].

Шығыс шайырлары көп жырлаған Ескендір жайлы дастанды 
өзінше қайта тудырды. Науаидың «Ескендір қорғанына» негіз 
болған хикаялар оған дейін Фирдоусидің («Шаһнама»), Низамидің 
(«Ескендір-нама»), Хосрау Дехлевидің («Ескендір айнасы») 
жырлауында әйгілі болған еді. Кейіннен бұл хикая қазақтың бас 
ақыны Абай жырлаған «Ескендір» поэмасына арқау болып, қазақ 
сөз өнеріне теңдесі жоқ жыр жауһарын тарту еткені белгілі.

Науаи өзіне дейін сан мәрте жырланған Шығыстың ең бір көркем 
аңыздарының бірі – Ләйлі мен Мәжнүн жайлы дастанды жазды. Бұл 
дастанды қазақтың кемеңгер ақыны Шәкәрім де жырлаған болатын.

Ортағасырларда түркі халықтарының ортақ әдебиетінде 
көркемдік дәстүрге айналған нәзира үрдісі өз жалғасын қазақ 
әдебиетінен тапты. Зерттеуші Т. Қожакеев айтпақшы: «Алтын Орда – 
Қыпшақ дәуірінде кең жайлаған нәзирашылық дәстүрі ХІХ ғасырдың 
екінші жартысы мен ХХ ғасырдың арасындағы қазақ ақындарына 
әдеби мектеп болған.» [4, 34 б.]. Қазақ фольклорына «Бозжігіт», 
«Сейфүлмәлік», «Таһир-Зұһра», «Мұңлық-Зарлық», «Жүсіп – Зылиха», 
«Шәкір – Шәкірат», «Зиада – Шаһмұрат» сынды қисса-дастандар енді. 
Фирдоуси, Низами, Физули, Сағди, Хафиз, Жәми дастандарының 
сюжеттік желісі мен образдар жүйесін, идеясы мен композициялық 
құрылымын негізге ала отырып, қазақ оқырманының көркемдік 
танымына лайықты мүлдем жаңа, тың туындылар жазылды. Сөйтіп, 
Жүсіпбек Шайхисламұлының (1854-1936) «Сал-сал», «Заркұм», 
«Жүсіп-Злиха», «Мүңлық-Зарлық», «Шәкір-Шәкірат», «Дариға 
қыз», «Кербаланың шөлі», «Қасым-Жомарт», Ақылбек Сабалұлының 
(1880-1919) «Қисса Даңдан», «Хикмет-Ниғмет», «Қисса Ибраһим», 
«Қисса Ысмағұл», «Қырық уәзір», «Ғабділмәлік пен Мәлике 
қыз», «Садуақас», «Алтын балық», «Таһир-Зуһра», «Саудагер», 
«Сұлу жігіт», «Ахтам-Сахаба», Қашафутдин Шаһмарданұлының  
(1840-1910) «Қисса-и Жәмшид», «Қисса Бәдр», «Абулхарис», «Дүхтар 
Гүләнда», «Халуа Фұрыш», «Хатымтай-Жомарт», «Қисса-и үхүд», 
Ақыт Үлімжіұлының «Әбият ғакдия», «Ахуал қиямат», «Қисса-и 
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Жаһаншаһ Тамүзша» дастандары, Шаһниғмет Шаһсейітұлының 
«Хүршаһа қыз», Шәді Жәңгірұлының (1865-1916) «Төрт дәруіш», 
«Орқа – Күлше» қиссалары, Әріп Тәңірбергенұлының (1856-1924), 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының (1857-1931), Әсет Найманбайұлының 
(1867-1922), Мәулікей Жүмашұлы, Ораз молла, Мұсабек Байзақов 
(1849-1932), Кете Жүсіп Ешниязұлы (1871-1916), Мансұр Бегежанұлы 
(1875-1933), Мәделі қожа ақындардың шығармалары, Тұрмағамбет 
Ізтілеуовтің «Рүстем – Дастаны», Шәкәрімнің «Ләйлі – Мәжнүні», 
т.б. көптеген төлтума дастандар мен өлеңдер қазақ сөз өнеріне жаңа 
мазмұн, жаңа пішін, стиль мен модель әкелді [5, 39-40 б.].

Шәкәрім ақынның нәзира дәстүрінде жазған басты шығармасы – 
«Ләйлі – Мәжнүн» поэмасы. Поэманың нағыз нәзирагөйлік дәстүрдің 
үлгісі екендігін шығарма тұңғыш жарияланған кезде-ақ («Шолпан» 
журанлы, 1923жыл, № 2 саны) М. Әуезов айтқан болатын [6, 48 б.].

Ләйлі мен Мәжнүн туралы тұңғыш рет кең көлемді дастан 
жазған – Шығыс шайыры Низами («Хамсаның» бір тармағы ретінде. 
XII ғ.). Зерттеуші ғалым Ө. Күмісбаевтың пікірінше, Низамиден соң 
«Ләйлі – Мәжнүн» тақырыбында жүзден астам шығарма жазылған 
[7, 252 б.]. Олардың ең көрнектілері – Хосрау Дехлевидің «Ләйлі 
– Мәжнүні» (XIIІ ғ.), Әбдірахман Жәмидің «Ләйлі – Мәжнүні» 
(XV ғ.), Әлішер Науаидің «Ләйлі – Мәжнүні» (XV ғ.), Мұхаммед 
Физулидің «Ләйлі – Мәжнүні» (XVІ ғ.) және, әрине, Шәкәрімнің 
«Ләйлі – Мәжнүні» (ХХ ғ.).

Шәкәрімнің «Ләйлі-Мәжнүн» поэмасы М. Әуезовтен 
бастап, көрнекті әдебиеттанушы ғалымдарымыздың ақын 
шығармашылығының жалпы сипаттарын қарастырған және 
де әдебиеттер байланысына арналған бірсыпыра еңбектерінде 
зерттелген [8]. 

Шәкәрім «Ләйлі-Мәжнүнге» арқау болған сюжетті Шығыстың 
ұлы шайырларының бірі Физулиден алған. 

«Ләйлі-Мәжнүн» – нәзира дәстүрінің үздік көрінісі.  
Ш. Сәтбаеваның сөзімен айтқанда: «Ақының «Ләйлі-Мәжнүн» 
поэмасы дүние жүзі көркемдік қазынасының қазақ топырағында 
қайта жырлануының тамаша үлгісі.» [8, б. 32].

Поэманың мазмұнын еске түсірейік. Зарықтарып дүниеге 
келген Қайыс туғанына қырық күн толғанда қолды-аяққа тұрмай 
шырылдап жылайды. Жан баласының жұбатқанына көнбейді. 
Тек даяшы қыз серуенге көтеріп шығарғанда ғана бала болашақ 
ғашығымен - өзі сияқты сәби Ләйләмен кездесіп барып жылауын 
тоқтатады. Ләйлә да шырқырап жылағанын қояды. Кейін екеуі бір 

кемпірдің тәрбиесінде өседі. Бірін-бірі көрмесе, тұра алмайтын 
күйге түседі. Екеуінің мұндай жағдайын сезіп қалған қыз шешесі 
балалар он үш жасқа толғанда Ләйләні мектепке жібермей қояды. 
Қайыс қайғыдан құса болып, жынданып кетеді. Мәжнүн атанады. 
Ел-жұрты жиналып, Ләйләнің ата-анасына Қайыстың жайын 
айтып барса да, қыздың әкесі «жындыға қызымды бермеймін» 
деп маңайлатпайды. Өзіне махаббаттың мәңгілік азабын тілеген 
Мәжнүннің бұдан кейінгі өмірі далада, аңдардың арасында өтеді. 
Ләйлә да махаббаттың уын жұтып, сезімінің жалынына шарпылған 
күйде күн кешеді. Өз мұңын тек шамды айнала ұшқан көбелекке 
ғана шаға алады. Қыз әкесі Ләйләні күйеуге береді. Бірақ Ләйлә 
Қайысқа деген пәк адалдығын сақтауды серт етеді. Ләйләнің күйеуі 
Ебнсалам қыздың бұл адалдығына қиянат жасамауға ант етіп, өзін 
Ләйлә махаббатының жолында құрбан етеді. Ебнсалам дүние салған 
соң, Ләйлә мен Қайыс кездесіп қалады. Қайыстың жынды күйде өзін 
танымағанына Ләйлә қатты қайғырып, ақыры жан тәсілім қылады. 

Сөйтіп, Ләйлә ғашықтық дертіне өртеніп дүниеден өтеді. 
Оның артынан қыз қабірін құшып зарланған Мәжнүн де о дүниелік 
болады. Қүдіреттің күшімен қабір топырағы қақ жарылып, жігітті де 
суық бауырына алады. Сөйтіп, тіршілікте бас қоса алмаған махаббат 
мұңлықтары тар қабірде жолығысады.

Шәкәрім шығармасын Физули туындысымен салыстыра 
қарастырған ғалымдардың (Н. Келімбетов, Б. Әбдіғазиұлы) 
зерттеулерін басшылыққа ала отырып, екі туындының негізгі 
айырмашылықтарын былайша саралауға болады:

1 Шәкәрім поэмасында кіріспе жоқ.
2 Авторлық монолог кездейспейді. 
3 Жұмақты жырлайтын тарауы жоқ. 
4 Шәкәрімде Ләйлә мен Мәжнүннің екеуінің махаббат хикаясы 

екеуінің қырық күндік шағында, шырылдап жылап жүріп. өзара 
кездейсоқ жолығысқан сәтінен басталады. Ал Физули нүсқасында 
бұл кездесу кейінірек, екі бала мектеп табалдырығын аттаған шақта 
болады. Шәкәрім қолданған сюжеттік шешім өте әсерлі шыққан.

5 Шәкәрім шығармасында қазақи ұғым-түсінікке, салт-санаға 
сай ұтымды қолданылған ұлттық детальдар ұшырасады. 

Мәселен, Шәкәрімде Қайыс пен Ләйлә бір ананың сүтін еміп 
өспейді. Қайысты тәрбиесіне алған кемпір оны емізіп бақса да, 
Ләйләні емізе алмайды. Бұлай болуын Құдірет күші қалайды. Өйткені 
ұлттық түсінікте бір ананың сүтін емген балалар бір шеше, бір әкеден 
тумаса да, ағайындас болып есептелінеді, олар біріне-бірі ғашық 
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бола алмайды. Поэмада Қайыстың ата-анасы оны тәрбиелеп өсірген 
кейуана кемпірге сүтақы береді. Бұл да ұлттық салт-сана ұғымы.

Ләйлә мен Мәжнүнге махаббат жолындағы алғашқы кедергі 
екеуінің қатар жүруіне тыйым салынуы болса, Шәкәрім сюжеттік 
тартыстың осы тұсын жай қайталай салмайды, оны жаңаша 
көркемдік тәсілдермен толықтырып, жаңғырта жырлайды. Ақын 
қыз анасын сөйлетеді:

«Он үшке жаңа келдің, балам, - деді,
Сөзім бар айтатұғын саған - деді.
Біреуге жас басыңнан болдың ғашық, 
Анықтап айтты біреу маған» - деді [9, б. 356].
Анасының қызына қаратып айтқан сөздері қазақтың «қызға 

қырық үйден тыйым» деген ұғым-түсінігіне сай келеді. Ләйләнің 
өз образын сомдауда да ақын оның сөйлеген сөзіне, қылған амал-
әрекеттеріне ұлттық әдеп түсінігіне сәйкес ибалылық, тазалық, 
адалдық қасиеттерін дарыта бейнелейді. Ал Шәкәрімнің Қайыс – 
Мәжнүн бейнесін сомдауы шығарманың идеялық нысанына жауап 
береді. Мұнда да ақынның өз айтпағы бар.

Асық болып ұмтылған махабатына қолы жетпеген Қайыс 
табиғат ананың бауырына барып тығылады. Табиғат - бүкіл тіршілік 
атаулының анасы, алтын бесігі. Табиғат – тазалық, табиғат пәк. 
Қайыс сынды пәк сезімнің иесі, жаны таза, ары адал перзенті мұрат 
еткен мақсатына жете алмай, пұшайман болған, қайғы кешкен 
шағында табиғат-анасынан пана іздейді. Бұл адам баласының өз 
стихиясына қайтып оралуы, күнадан тазаруы іспетті. «Ақынның 
тағдыры да кей сәтте Мәжнүндікіне ұқсап кеткендей болады, - деп 
Б. Әбдіғазиұлы дұрыс теңестіреді: Екеуінің бар ғұмыры адалдық, 
әділет, шындық іздеумен, рухани бостандыққа, ой-сезім еркіндігіне 
ұмтылумен өтеді. Ойланған, қиналған сәттерде туған табиғатының 
кең де мейірімді қолтығын сағалау, далаға, Шақпақтағы саятқораға 
оралу, ел ішінен алшақтау арқылы жан толғанысына таяныш іздеу 
психологиясы Шәкәрімнің басында да болды.» [10, б. 193].

Бұл жерде назар аударатын бір жайт – Шәкәрімнің «бес асыл 
іс» ұғымы. Жалпы, адамшылдық, имандылық, мораль ұғымдарын 
«ғашық болатын» бес рухани құндылық аясында қарастыру үрдісі 
де – сонау түркілік заманнан келе жатқан дәстүр.
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН 
ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ЖАКИЯНОВА Г. К.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, № 17 ЖОББМ, Павлодар қ.

Заманауи технологияларға негізделген білім берудің жаңа 
әдіс- тәсілдерін қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында пайдалану 
оқушының қабілетті маман, ізгілік пен адамгершілік қасиеттерді 
бойына жинаған өзіне сенімді тұлға ретінде қалыптастыруда мәні 
зор. Бұл технология өскелең ұрпақты оқыту мен дамыту сапасын 
арттыруға үлкен мімкіндік береді .

Ақпараттық коммуникативтік технологиялар кең қолданыс тапқан 
кезеңде оқыту үдерісіне белсенді енгізу заман қажеттілігінен туындап 
отырған заңды талаптардың біріне айналды. Айталық, ғаламтор 
қорлары мұғалімге ғана емес оқушыларғада мол мүмкіндік береді. 
АКТ мен дұрыс ұйымдастырылған жұмыс білімгерлердің танымдық 
және коммуникативтік қызығушылығын арттырады, тіл мен әдебиет 
материалдарын өз бетімен түсініп меңгерулеріне септігін тигізеді.
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Кез - келген пәнді оқытуда ұстаздарға қойылатын басты талап 
- жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, оқушыларға 
сапалы білім беру.

«Жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымының 
пайда болуы білім беру саласында компьютердің қолданыла бастауымен 
тығыз байланысты. Көптеген электронды оқулықтар мен оқу 
бағдарламалары, мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалады және 
жасалып та жатыр. Сондықтан, бүгінгі таңда қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімдерінің кәсіби құзырлылығы құрылымынан оқытудың 
ақпараттық коммуникативтік технологиялары ерекше орын алады.

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде 
ақпараттарды даярлап, оны білім алушыға беру үрдісі. Бұл үрдісті 
іске асырудың негізі компьютер болып табылады, сонымен бірге 
білім беру ісінде Ақпараттық коммуникативтік технологиялар 
құралдары: интерактивті тақта, мультимедия, ғаламтор кеңістігі, 
электронды оқулықты қолдану болып табылады.

Ал оқушылар интербелсенді тақтаға назар аудара отырып, 
өткізіліп отырған сабақтарын ұтымды түсінуге мүмкіндік алады. 
АКТ – топтағы оқушылардың оқыту үшін құнды құрал. Бұл жаңа 
материалды өте қызықты түсіндіруге көмектеседі. Жаңа технология 
жәрдемімен үлкен жетістіктерге жетуге болады. 

Акт- ны сабақтың барлық кездерінде: түсіндіруде, бекітуде, 
қайталауда, бақылауда қолдану білім сапасын арттыра түсетіні 
тәжірибеде дәлелденуде. Мәселен, жаңа сабақ тақырыбын 
түсіндіргенде түрлі оқыту бағдарламаларымен қатар оқушылардың 
өз бетімен орындаған материалдарын қатыстырамыз. Осы кезеңде 
АКТ-ны қолдану барысында білім алушының психологиялық және 
жас ерекшелігі ескеріліп, олардың әрбірінің өзіндік қабылдауының 
жетекші арнасына сай (аудиал, киестет, визуал) тапсырманың 
қолайлы түрін таңдауға мүмкіндік беріледі. Бекіту және қайталау 
кезеңдерінде бақылау жүргізуге компьютерлік тестілер ыңғайлы. 
Өйткені қағазға басылған тестіден ғөрі,мониторға шығатын 
тестілерді орындау білім алушыға қолайлы әрі қызығырақ.

Берілген білімді тест арқылы бағалау- бақылау мұғалім-
оқушының да уақытын үнемдейді, білім алушының өзін –өзі 
бағалауына мүмкіндік береді. Сондай-ақ тестілік бақылау нәтижені 
әділ, тура (объективті) бағалауымен ерекшеленеді. Әр білімгер өз 
шамасына қарай жұмыс істеп, бағасын бірдей алады. Жауабын 
көруге, жіберілген қателерінің сангын білуге мүмкіндік алады. 
Материалды қаншалықты терең меңгеріп анықтайды.

Жалпы, еліміз бойынша қолға алынып жатқан қазіргі 
бағдарлы білім ұстанымдары оқытудың жаңа жолдары мен әдіс-
тәсілдерін, сан алуан амалдарын талап етеді. Мәселен, жобалау 
іс- әрекеті электронды және дәстүрлі оқу материалдарын үйлесімді 
ұштастыруға мүмкіндік береді.

Акт-да оқушылар ғаламтор желісін пайдаланып жұмыс істеп, 
дереккөздерді зерделейді. АКТ нәтижені көрнекі беруге, нақты 
бір мәселені талқылауға басқаларды да тартуға мүмкіндік береді.

Ғаламтор желісін пайдалану оқушылардың алынған ақпаратты 
жинақтауға,талдауға, көрсете білуге машықтандырып, белгілі бір 
шығармашылық (жазушылық,ақындық,зерттеушілік, т.б.) дағдының 
қалыптасуына негіз қалайды. Оқу, білім алу тиімділігінің жаңа түрі 
қалыптасады, яғни, қысқа мерзімде көлемді материалды меңгеруге 
үйретеді. Жобаның қорытындысында ғылыми-практикалық 
конференция, пікірсайыс, компьютерлік көрсетілім (презентация) 
ұйымдастырып өткізуге болады.

Мысалы: ақын-жазушылардың шығармашыл тұлғалардың 
өмірі мен шығармашылығын зерделеу сабағына Pover Point 
бағдарламасының көмегімен көрсетілім жасаған жағдайда, сабақ 
психологиялық тұрғыдан жеңіл өтеді, себебі компьютерлік 
көрнекілік жетімді де жедел (эмоционалды-экспрессивті) 
қабылдауға оң әсерін тигізеді. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында компьютерді, мультимедиялық 
және электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны 
пайдаланғанда:

- тақырыпты оқып үйретеді;
- дұрыс сөйлеуге;
- ережелерді сызбалар арқылы түсіндіріп,оқушылардың есінде 

сақтау көмектеседі.
Қазақ тілі сабағында ақпараттық технология арқылы берілетін 

білім оқу материалын жүйелі беруге, ақпаратты көруге, есте сақтауға, 
қатысымдық тұрғыдан меңгеруге, қазақша тілдік қатынасты игеруге 
мүмкіндік береді. Қазақ тілі сабақтарында ақпараттық және 
коммуникативтік технологиялардың мүмкіндіктерін қолдануда 
төмендегідей нәтиже беруде:

- ілімділік оқу материалын оқу бағдарламасы бойынша ғылыми 
негізінде ең жоғарғы дәрежеде меңгеріп шығуы және ілімдік білімін 
іс жүзінде тиянақты, саналы түрде қолдана білуі;

- ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолданып, өз бетімен 
білімін толықтыруға дағдылануы;
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- игерген материалдарын шығармашылықпен талдап, өңдеп, 
қорытындылап, өз көзқарасын қорғай алуы;

- жеке қабілеттеріне қарай шығармашылық жұмыстарға белсене 
араласып, белгілі бір ғылыми білім саласында өз мүмкіндігін 
көрсете алуы;

- ілімді жаңалық ашуға немесе ілімді іс жүзінде қолданудың 
жаңа жолдарын іздеуге ұмтылуы тиіс.

АКТ-ны қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына енгізгенде 
мынадай нәтижелерді көруге болады:

 - пәнге деген қызығушылық, сабақта оқушылардың өз бетімен 
жұмыстануының артуы;

- оқушылардың сабақта өздерін еркін ұстауы;
- оқу үрдісіне әр оқушының белсенді қатысуын қамтамасызету;
- оқушылардың танымдық шығармашылық деңгейін арттыру.
Қорыта айтқанда, қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

ақпараттық коммуникативті технологиялар оқушының жаңа 
ақпаратты меңгеріп, өз бетімен 

ізденуіне , пәнге деген қызығушылығын арттыруда, иектепте 
алған білімін күнделікті өмірде жасқанбай септігін тигізеді.

Міне, осылайша АКТ қолдану арқылы тұлға қалыптастырудың 
бағдарлы оқыту жүйесін іске асырып, білім алушыларды жоғары 
технологиялы ақпараттық ортада өмір сүруге дайындауға болады.
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КЕМБРИДЖДІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ

ЖАКУПОВА Қ. Ж.
магистрант, С. Торайгырова атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазіргі таңдағы білім беру жүйесі бүкіл әлем деңгейінде 
қоғамдық дамудың өлшемі мен сол қоғамның негізін құрайтын 
басты тетіктерінің біріне айналып, оның мақсатынан бастап білім 

мазмұнын, оқыту әдістерін жаңартуды талап етеді. Сондықтан да 
еліміздің білім беру саласын халықаралық дәрежеге көтеру және 
бәсекеге қабілетті маман даярлау мақсатында тың да нақты қадамдар 
жасалып, оқытудың жаңа тұжырымдамасы негізінде ұстанымдарға 
негізделген оқытудың жаңа технологияларын қолданудың өзектілігі 
күннен- күнге артып келеді. Ендеше, бүгінгі заманның ақпараттық 
технологиясын меңгеру басты міндетіміз.

«Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін - білім», - 
деп көрнекті жазушы М. Әуезов айтқандай, өркениетті елдермен 
тереземізді теңестіру үшін ұлттық білім беру жүйесін дамытуға 
және оның мүмкіндіктерін әлемдік ортаға енудегі сабақтастықта 
қолдану, білім сапасын жетілдіру - бүгінгі күні негізгі мәнге ие 
болып отыр. Білім беру жүйесін одан әрі жетілдіру, мемлекеттік 
білім беру стандартты жүзеге асыру, жаңа буын оқулықтарын оқыту 
үрдісіне енгізу. Қазақстан мектебінің ұлттық моделін қалыптастыру 
тәрізді келелі мәселелер ұстаздарға шеберлік пен іскерлікті, кәсіби 
дайындығының жоғары болуын талап етеді. 

Еліміздің болашағы мұғалімнің білімі мен біліктілігіне, рухани 
әлеуметіне, құқықытық және саяси мәдениетіне байланысты. 
Сонымен бірге қазіргі уақыт мұғалімдерге оқушыларды жаңа 
заман талаптарына сай, әрі оларды ұлттық құндылық рухында 
тәрбиелеп, бәсекеге қабілетті ұлттық білім беріп, өмірге әзірлеу 
секілді жауапты міндеттерді қойып отыр.

«Қазіргі заманда жастарды ақпараттық технологиямен 
байланысты әлемдік стандартқа сай жана біліммен қаруландыру өте 
қажет», - деп Н. Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, жаңа технологиялық 
әдіс-тәсілдерді мектеп өміріне енгізу, оны әр пән мұғалімдерінің 
тиімді пайдалана білуі бүгінгі таңда білім сапасын арттырудың бірден-
бір жолы және бәсекеге қабілетті мектепті қалыптастырудың құралы 
болып табылады. Сонымен қатар жеке тұлға болып қалыптасуына 
ықпалын тигізуде. Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны, 
компьютерді, интерактивті тақтаны, электронды оқулықты пайдалану 
оқушылардың танымдық қабілетін кеңейтіп, логикалық ойлау 
жүйесін қалыптастыруда, шығармашыльқ белсенділігін дамытуда, 
баланың пәнге деген қызығушылығын арттыруда зор рөл атқарады.

Оқушыны «қалай оқыту керек?» деген сұрақты мұғалімнің 
кәсіптік даярлығьн, жаңа технологияны пайдалана білуіне және 
сол арқылы баланы әлемдік ақпараттық қоғамның толыққанды 
мүшесі ретінде қалыптастыра білу шеберлігінен іздеу қажет. Себебі 
мектепте басты тұлға - мұғалім. Осыған байланысты мектебіміздегі 
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педагогтердің кәсіби деңгейін дамытуда педагогикалық, ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдануға ерекше мән беріледі. 
Ол үшін оқу-тәрбие үрдісін жаңартып, білімді терең игерудің 
жолдарын іздестірудің қажеттілігі туды. Осыған орай лицейде 
оқытудың әртүрлі педагогикалық технологиялары жасалып, 
білім берудегі реформаларды жүзеге асыру үшін оқыту үрдісін 
технологияландыру қолға алынуда. Лицейдің педагогикалық 
ұжымы оқыту мазмұнын жаңартуға бетбұрыс жасады. Бұл уақыт 
талабына сай білім мазмұнын жаңарту бүгінгі күннің басты міндеті.

Өскелең ұрпаққа қазіргі қоғам талабына сай сапалы білім беру 
және оқу-тәрбие ісін ізгілендіру, жаңа технологияларды сабақта 
қолдана білу әр мұғалімнен ғылыми еңбекті талап етеді. Өйткені, 
білімді ұрпақ - білімді ұстаздардан, білікті маманнан. Жаңаша 
ойлай білсең ғана ұстазсың. Сондықтан оқыту мазмұнын жаңарту 
тек қана педагогикалық технологияларды енгізу арқылы мүмкін 
екені айқын болғандықтан, оқытудың отандық және әлемдік жаңа 
технологияларды жүйелі пайдалану үшін мұғалімдерге теориялық 
және практикалық мүмкіндіктер жасалып, лицей тәжірибесіне 
енгізілді.

«Сабақ беру үйреншікті жәй ғана шеберлік емес, ол жаңадан 
жаңаны табатын өнер», – деп Ж. Аймауытов айтқандай заман 
талабына сай оқыту үшін инновациялық технологиялардың рөлі зор. 

Кембриджік оқыту жүйесі Ш. Қаланованың, Ж. Қараевтың, 
Ш. Таубаеваның, Қ. Қабдықайыровтың, С. Лактионованың, 
М. Жанпейісованың, Ә. Жүнісбек пен Қ. Нағымжанованың,  
С. Көшімбетованың, Н. А. Оразаханова, С. Т. Мухамбетжанова, 
Г. К. Ахметова т.б. ғалымдардың зерттеулерінде жан-жақты 
қарастырылады [1].

Кембридж университетінің білім факультеті арасындағы 
бірлесіп жасаған бағдарламаның маңызы зор. Бұл бағдарламадан 
біз оқушылардың өз бетінше оқып, үйреніп, нәтижесінде өз пікірін 
еркін жеткізе алатын, дамыған, ынталы, білімге құштарлы, мақсат 
қоя білетін тұлғаның қалыптасқанын күтеміз.

2012 ж. бастап, еліміздің жетекші мамандары Кембридж 
(Ұлыбритания) университетінің Білім беру факультетінің 
әлемдік білім беру жүйесінің ең озық әдіс-тәсілдерін меңгерген 
ғалымдарымен бірлесе отырып, жасап шығарған педагогтердің 
білімін жетілдірудің үш деңгейлі бағдарламасы әзірленді.

2015 жылғы 2 ақпан мен 21 наурыз аралығында осы бағдарлама 
бойынша 18 қазақстандық жоғарғы оқу орындарының педагогикалық 

мамандықтар даярлайтын профессорлық – оқытушылық құрамы 
қатарынан 300 тренер оқыды.

Кембридж университеті ұсынған сындарлы теориялық оқыту 
мәселесінің әртүрлі жақтарына қазақ және орыс тілдеріндегі 
психологиялық, педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде де 
үлкен мән берілген [2]. Салиқалы зерттеулер де баршылық. 

Бағдарламадағы сілтеме жасалынған ағылшын тіліндегі сияқты 
зерттеулер қазақ тілінде де және орыс тілінде де жеткілікті. Нұсқаулықта 
келтірілген педагогикалық және психологиялық ұғымдар қазақ тіліндегі 
оқулықтарда (Қ. Жарықбаев, М. Мұқанов, C. Қоянбаев, т.б.) жеткілікті 
баяндалған. Ағылшынша немесе басқа тілдегі әдебиеттердің біразының 
қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы бар екендігі де ескерусіз қалған. 
К. Роджерс (Кеңес беру және терапия өнері), А. Мослоу (Мотивация 
және жеке тұлға. Өзін-өзі кемелдендіру) т.б. ғалымдардың еңбектерінің 
қазақ тіліндегі аудармасы біздің қолымызда бар [3].

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім 
беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық 
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім 
алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын 
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан 
әрі дамыту міндеттері көзделеді. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп 
ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық 
жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 
тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды.

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі 
кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика 
теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар 
елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша 
қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып 
саралауды, жастардың шығармашылық әлеуметін дамытуды, мұғалім 
іс-әрекетін жаңаша түрғыда ұйымдастыруды талап етеді.

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 
мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық 
негіздерін меңгеруі – маңызды мәселелердің бірі.

Қоғамды алға апаратын күш – білім десек, болашақтың иегері - 
жас ұрпақты саналы да білімді етіп тәрбиелеу – ұстаздардың қолында. 
Сондықтан жаңа педагогикалық технологияларды үйреніп, күнделікті 
сабақ барысында қолдану керек. Заман талабына сай білім беруді 
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алдымызға мақсат етіп қойып, әрқайсымыз төл жаңалықтармен 
таныса отырып, іс жүзінде пайдалануға тиіспіз. Оқушыларды оқыта 
алмағанымызды оқулықтан, ата-анадан көрмей, өзіміздің шеберлігімізді 
шыңдайық. Сонда ғана жас ұрпақты жан-жақгы жетілген, белсенді, 
ұлтжанды, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелей аламыз.
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ШЕШЕНДІК ӨНЕР МЕН ЮМОР

КОЖАХМЕТОВА Б. Р.
гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы, 

С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
КОЖАХМЕТОВА К. Е.

гуманитарлық ғылымдар магистрі, ассистент, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Шешендік өнерде ой ұшқырлығы мен юмордың орны ерекше. 
Көпшілік қауым алдында сөз сөйлеу, пікірлесу, әңгіме жүргізу 
сөйлеу шеберлігін, әзіл айта білуді қажет етеді. Халқымыз «Жүйелі 
сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады» деп тегін айтпаған. 
Юмор мен сатира, әсіресе, мысал персонаждарын келтіру арқылы 
шешендік өнерде ертеден қолданылуда. Ол туралы Темірбек 
Қожакеев: «Мысал – сатира мен юмордың ертеде пайда болған 
жанрларының бірі. Бұл жанрдың қазіргі кейбір сипат-ерекшеліктері 
мен белгілері сол тұстағы мысалдарда-ақ көрініс тапқан»  
[1, 15]. А. Байтұрсыновтың «Маймыл мен көзілдірігіндегі» маймыл 
сияқты әлін білмей әлек болып, жоғары мінбелерден дайындықсыз 
сөйлей саламын деп, жүйесіз сөзімен көрші елдердің әжуалауына, 
сатиралық шағын туындыларға негіз болып, күлкісіне қалып 
жүргеніміз де бар.

Сөз сөйлеуші аудиторияны зерігтірмеу үшін сөзін әзіл 
ноталарымен жандандыруы қажет. Мысалы, анекдот немесе күлкілі 
оқиға айтып, тыңдармандарды босаңсытып, әңгімеге бейресми 
сипат беріп, сенім ұялату. Бірақ бұл тұста әдепсіз оқиғалар немесе 
ұрысу, екі ұшты мағынадағы сөз тіркестерін қолдану дегенді 
білдірмейді. Кез келген әзілді достар мен таныстар арасында 
алдын ала сынап көру қажет. Жалпы, анекдоттар айтудың қызықты 
фишкасы – ол күлдіру арқылы сол сәттегі ақпаратты жадыға бекіту. 
Көпшілік алдында сөз сөйлеуде әзілдің рөлін айтып жеткізу қиын, 
ол кез келген аудиторияда орынды. Сәтті ұсынылған әзілдер жақсы 
есте қалады, шешеннің сөзі мен тұлғасына деген қызығушылығын 
арттырып, зерігудің алдын алады, аудиторияны өзіне қаратуға 
мүмкіндік береді. Сәтті әзіл арқылы қарсы агрессияға төтеп беруге 
де болады. Тәжірибелі шешендердің сөйлеу барысында әзіл айтуы 
кездейсоқтық емес - бәрі алдын ала жоспарланады. Неліктен? 
Өйткені, бұл олардың баяндамасындағы ең маңызды орын, және 
оны қалжың күлкісі арқылы есте жақсы сақталып қалатынын біледі. 
Қос әсер: назар аударту және ақпаратты жадыға бекіту кепілдігі. 

Шешендік өнерде ой ұшқырлығы мен әзіл, юмордың орны 
ерекше. Юморды зерттеумен көптеген ғалымдар: психологдтер, 
әлеуметтанушылар, әдебиетшілер мен мәдениеттанушылар 
айналысуда, алайда бұл өте күрделі мәселе. Юморлық сезім айтушы 
мен тыңдаушының да дамыған образдық, ассоциативті, қисынды ойлау, 
қиялдау қабілетінің, байқағыштығының болуын қажет етеді. Жай ғана 
ойдан шығарып, қисынын келтіре пайымдау, әрине көбінің қолынан 
келеді, бірақ суырыпсала, өткір тілмен күлдіре сөйлеу оңай емес. 
Әлеуметтанушылардың айтуынша, бізге өмірге қуанушылық, дұрыс 
қалжыңдай білу, күлу жетіспейді. Соның әсерінен де шығар, бүгінгі 
күні жеңіл юмор мен әзіл-оспақ өнері қарқынды дамуда, халыққа не 
жетіспесе сол сұранысқа ие. Ал осы әзілге, юморға үйрету курсы немесе 
тағы басқа тренингтер ұйымдастырылмайды. Балалардың юморлық 
сезімдерін дұрыс қалыптастыру үшін педагогикалық оқу орындарында 
арнайы курстар жүргізу керек деп ойлаймыз. 

Күлкілінің түрлі реңктері болады, олар: юмор, сатира, ирония, 
сарказм. Философ Ю. Боревтің айтуы бойынша, юмор мен сатира 
күлкінің қарама-қарсы полюстері, олардың арасында күлкілі реңктер 
әлемі жатыр. Юмор – «тісін батырмайтын», жақсылық сыйлайтын 
күлкі, оның негізі бұзушылық емес жетілдіру. Сатира юморға 
қарама-қарсы ұғым, негізі жетілдіру емес жоюшылық. Ирония - бұл 
эмоциялық сынның ерекше түрі, сыртымен оң баға беріп тұрғанмен, 
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астарында өткір кекесін жатады. Сарказм - иронияның ең жоғары 
дәрежесі, бұл идеялық жауды әшкерелейтін сатиралық бағыттың 
ирониясы. «Азаттық радиосының» тілшісі Мәншүк Асаутайдың 
«Сатира – өмірдің айнасы. Бірақ, оның міндеті күлдіру емес, 
ойландыру» деген мақаласында: «Қоғамның дамуы барысында, қоғам 
мен адамның кемшілігін сынау сатираның маңдайына жазылған. 
Сондықтан, сатираны әдебиеттегі оппозиция жанры деп атайды. Тіпті, 
сөз бостандығы мен демократия деген ұғымдардың иісі сезілмеген 
Совет Одағының тұсында да бұл жанрға ерекше мән берілген. Оған 
дәлел ретінде «Ара» және «Крокодил» журналдары» [2].

Квинтилиан күлкі келтіретін алты себепті атап өткен: 
таңтамашалық, кербездік, татымдық, әзіл, өткір тіл, ойнап 
келекелеу. Шешендік өнердің негізін салушылардың бірі 
Цицеронның айтуынша, Сөзді юмормен жандандырып отыру керек, 
сонда тыңдарман назарын өзіңде ұстайсың. Юмор айтушының 
мәдинеттілігін, жасын, білім деңгейі мен әлеуметтік мән-жайын 
білдіреді. Юмор арқылы сөйлеуші аудитория назарын қадағалап, 
талқыланып жатқан мәселеден алшақтауға мүмкіндік береді. Егер 
шешеннің тілі өткір болып, жан-жағынан күлкіліні байқағыш 
болумен қатар өзі де сол күлкіліні жасай алса, аудиторияны өзіне 
қаратып алу мүмкіндігі анағұрлым артады. Өткір тілділік - ерекше 
ойлау қабілет көрінісі. 

Әзілдеуге, юморға үйретуге бола ма? – деген сұраққа жауап 
іздесек, көбіміз ол туа біткен дарын, немесе оған үйрену мүмкін емес 
деп ойлаймыз. Осы қарым-қатынастың маңызды бөлігі - әзіл мен 
юморға үйрену мәселесіне аса мән бермейміз, көңіліміздің көтеріңкі 
болуы яғни бақытты болуымыздың себебіне де. Ал бақытты болу 
– үлкен өнер мен еңбек, бақыттың құрамдас бөлігі күлкі, қуаныш, 
оптимизм болып табылады. 

Психологтардың айтуынша, балалардың рухани саулығының 
қалыптасуына ата-аналарының ықпалы зор. Балалардың 
күйгелектігіне ата-анасы себепкер болып жатады, себебі өздері 
өмірге қуана алмайды, қалжыңға уақыт кетіруді «босқа кеткен» 
уақыт деп ойлайды. Осылайша, өмірлері мұңаюмен, шағымданумен 
өтеді де балаларға кесірін тигізеді. Жақсы көңіл-күй, қалжың және 
тән саулығы мен бақытты өмір деген түсініктердің арасында тікелей 
байланыс барын есте сақтап, өзімізді юморға, қалжыңдауға, суырып 
салма өткір тілге үйретейік. Және үйренуге арнайы уақыт бөлудің 
де қажеті жоқ, күнделікті отбасымен жиналып, шай ішу кезінде, 
кешкі жатар алдындағы демалу кезінде жасауға болады. 

Ой ұшқырлығы мен тапқырлығына қатысты түрлі жағдаяттарды 
шешуді дағдыға айналдырыңыз. Ол үшін ұнаған күлкілі әңгімелерді 
немесе қызықты әпсаналар мен хикаяларды түрлі жинақтардан теру 
қажет. Және осы жинағандарыңыз сұрыпталған, сапасы жағары 
өнегелік мәнге ие болуы тиіс. Өкінішке орай, бүгінгі күні тұрпайы, 
ұятсыз әңгімелерге толы жинақтарды жиі кездестіреміз. Күлдіргі 
әңгімелер – өмір айнасы секілді, өткір тілмен берілген астарлы, 
өнегелі әңгіме – ұшқыр ойлы жақсы ортаның белгісі. 

Юмор мен күлкінің қажеті қанша? деген сұраққа жауап іздесек, 
өткір тілді, күлдіргіш адамдарды: Құдайберген Сұлтанбаев, Лидия 
Каденова, Мейірман Нұрекеев, Бауыржан Ибрагимов, Тұрсынбек 
Қабатов, Нұржан Төлендиев, Нұрлан Қоянбаев, Уәлибек Әюдірайымов, 
Мадияр Серікбаев т.б. осы сияқты әзіл-оспақ өнерінің керемет өкілдерін 
не үшін жақсы көреміз деген сұраққа да жауап іздейміз. Себебіміз, олар 
әзілдерімен бізге қуаныш пен көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Ал қуану 
ол жанның табиғи түрдегі жайлы күйі. Қуаныш әрқашан күлкімен, 
әзіл-қалжыңмен бірге жүреді. Адамдар бақытты өмір сүргісі келсе, 
күлуге, әзілдесуге, қалжыңға үйренуі қажет. Юмор өзіңді толыққанды, 
өмір қуаты жоғары адам ретінде сезінуге көмектеседі. Юмордың басты 
мақсаты адамды бақытты өмір сүре білуге үйрету.

Юмор мен күлкі адам өмірінде маңызды рөл атқарып, түрлі 
функцияларды орындайды. Біріншіден, адамгершілік пен ар-ожданын 
тәрбиелеуге, зұлымдықпен күресуге, қылмыстардың алдын алуға 
және адамдарға өз кемшіліктерінен арылуға мүмкіндік береді. 
Яғни, адамның күлкіге қалып жататын қылықтарынан - сараңдық, 
жалқаулық, ақылсыздық, менмендік, сөзге шорқақтық, ой таяздығы, 
салғырттық, бала мінездік, жасандылық, өзі мінезінен сезбейтін 
қызықтық, алаяқтық, суайттық, арсыздық, ынжықтық, салақтық, 
маскүнемдік, билікке құмарлық, мансапқорлық, ұрысқақтық, 
бюрократтық, жеңілтектік, қыңырлық, аңқаулық, сенгіштік сияқты 
адам кемшіліктерінен. Екіншіден, сынау, жазалау және әшкерелеу 
қызметі. Белгілі үш билікке, төртінші деп жариялылықты айтсақ, 
бесінші билік деп – күлкіні, кекету, юмор, ирония, сарказмды айтуға 
болады. Күлкінің сыни күші зор және жариялылығы қылмыстық 
жағдайлардың жазасыз болуын азайтатын, рухани дамудың қуатты 
құралы десек те болады. Көпен Әмірбектің сөзімен айтсақ: « ... сатира 
керек. Ол – ауыр артиллерия! Ауыр артиллерияға шымшық ату 
жараспайды» [3]. Күлкі қоғамдық құндылықты бекітіп, адами ұғымға 
жат нәрсені әшкерелейді, бірақ шенеуніктер мен мемлекеттік аппарат 
кемшіліктерін ашуда әлеуметтік, экономикалық, заңды және саяси 
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шаралармен үйлесе атқарылғанда ғана жемісін берері, сөзсіз. Егер 
адамның ар-ұяты болмай, оның орнына мысалы, «депутат иммунитеті» 
болса, онда жалаң күлкі, сатира, юмор, сарказм дегендердің әсері 
аз болатындығына көзіміз жетті. Күлкі жамандық пен жақсылықты 
ажырату үшін қажет және жақсылық тудырып, жамандықты жоятын 
да қасиеті бар. Мұндай күлкіні, әділетсіз, кекесінді күлкіге қарағанда 
«ізгілікті күлкі» деуге болады. Үшіншіден, күлкінің, юмордың 
тәрбиелік мәні де зор, мысалы бұрынғы кеңес дәуіріндегі «Ара», 
«Крокодил» журналдарымыздағы карикатуралар мен шарждар, мектеп 
пен бала-бақша қабырғаларына ілінетін осындай газеттер юморлық 
көзқарас пен талғамды қалыптастыруға ықпал етті. Төртіншіден, 
юмор жағымды көңіл-күй мен қуаныш тудыратын қасиетке де ие. 
Әдетте, әзілдей білетін адам мейірімді келеді. Әзіл арқылы адамдар 
бір-біріне деген жақсы ықыласын білдірумен қатар, көтеріңкі көңіл-күй 
де сыйлайды. Әзілқой «ортаны жандырып отыратын» адам көпшілік 
арасында тез тіл табысып кетеді және кез келген психологиялық 
шиеленісті оңай шеше алады, сондай-ақ сол адамдарға дәрменсіздік 
сезімінен арылуға, өмірге деген ризашылық сезімін тудыруға ықпал 
етеді. Күлдіре білу - өнер, күле білу – өмір, күлкіге қалу – өлім, деп тегін 
айтпайды. Бесіншісі, диагностикалық қызметі, яғни адамның неге және 
қалай күлгені бойынша көп нәрсені болжауға болады, мысалы, оның 
тәрбиелілігі, білімділігі, парасаттылығы және т.б. Екі адамның мінез 
сәйкестігін де күлкілі нәрсені қаншалықты бірдей түсінетіндігін білуге 
болады. Сонымен қатар, белгілі бір қалжыңға жасалған кері байланыс 
арқылы ұжымдағы психологиялық атмосфераны да анықтауға болады. 

Юмор тез тарайтын құбылыс, әдетте, жақсы қалжың міндетті 
түрде адамның күлкісін келтіреді немесе қалжыңмен жауап 
бергізеді. Қалжыңды жауапсыз қалдыру әдепсіздікке жатады, себебі 
қуаныш сыйлағысы келген әзілдеушіге ризашылық білдірген жөн. 
Әзілдің астарлы мағынасы өте маңызды. Астарлы әзілмен өзіңіздің 
сенбеушілігіңізді, түрлі кемшіліктерге деген көзқарасыңызды білдіре 
аласыз. Жақсы әзілмен өз сәтсіздіктерің мен кінаңды т.б. мойындауыңды 
жеңілдетіп, ішкі жағымсыз күйзелістен арылуға болады. Кемшілігіңді 
жасыруға тырыссаң керісінше жұрттың сөзіне, күлкісіне қаласың, ал 
сол кемшілікті сәтті әзілге айналдырсаң тез ұмытылып қалады. 

Юмор мен күлкі адамды жаман ойлардан алшақтатады. Ішкі 
қынжылысты сыртқа юмор арқылы шығарып үйренген жақсы, ол 
кемшіліктеріміз бен жасаған қателіктерімізді мойындауымызды 
жеңілдетеді. Күле білу – адамның жан саулығының белгісі. 
Мысалы, Үндістанда 150-ден астам күлкі клубтары бар екен. Осы 

клуб мүшелері белгілі бір уақытта жиналып бірге дауыстап күле 
бастайды. Алдында олар өздерін күштеп күлдірсе, біраздан соң 
күлкі еркін шығып, басқаларды да үйіріп әкетеді екен. Үндістанның 
белгілі күлкі-терапевті Мадан Катария күлкінің күйзеліске 
ұшырағанда, өкпе мен қан тамырлары ауруларына оң әсері зор 
екенін атап айтады. Бүгінгі күні күлкі терапиясы тек Үндістанда ғана 
емес АҚШ-та да жиі қолданады. АҚШ-та арнайы күлкі мен юмор 
бөлмелері бар. Онда бірнеше сағат қатарымен күлкілі бағдарламалар 
немесе сапалы комедиялық фильмдерді көрсетеді. Осындай терапия 
нәтижесінде аурудың барысын түбегейлі өзгертуге де қол жеткізген. 
Күлкіге арналған арнайы ғылым да бар, ол гелотология (грек. 
«гелос» – күлкі) деп аталады. 1996 ж. бастап Базельде жыл сайын 
гелотологтардың күлкі терапиясы саласында, оның ағзаға және түрлі 
ауруларға тигізетін оң әсері туралы халықаралық конгрессі өтеді. 

Қорытындылай келе, юморлық сезімі жоқ кісіге өмір сүру 
анағұрлым қиынырақ. Оларды таяз адам деп, көбінесе кекетуге 
тырысады. Сондықтан біреудің күлкісіне қалып жүргеннен гөрі 
әзілдесуге, юмормен сөйлеуге үйрене берейік. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қожакеев Т. «Сатиралық жанрлар». – Алматы : Мектеп, 

1983. – 214 б.
2 Сатира – өмірдің айнасы. Бірақ, оның міндеті күлдіру емес, 

ойландыру. Мәдениет 2009// Азаттық радиосы. ttps://www.azattyq.
org/a/Kazakhstan_satire_humour_tolymbek_alimbekov/

3 Саңырауқұлақ емес, сатира теріп жүрмін.Қазақ әдебиеті 2017// 
https://qazaqadebieti.kz/11975/sa-yrau-la-emes-satira-terip-zh-rmin

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ КӨПТІЛДІЛІК МӘСЕЛЕСІ

ҚАДЫРОВА Б. М.
профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ҚУАНЫШЕВА А. А.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Тіл – қоғамдағы тарихи құбылыс. Оның тарихилығының бір 
куәсі – лексикалық қорымыз. Лексикалық бірліктерге этимологиялық 
тұрғыдан үңілсек, талай ғасырдың келбеті тізбектеле өтеді көз 
алдымыздан. Сондықтан тілді зерттеуде оны қашанда ұлттың 
тарихымен, мәдениетімен, рухани қазынасымен, яғни дүниетанымымен 
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тығыз қарым-қатынаста, бірлікте алып қарастырғанда ғана ұлттық 
тілдің табиғатын шынайы танып білуге жол ашылады.

Тіл – кез-келген қоғамды біріктіретін негізгі күш. Мемлекеттің 
саясаты, идеологиясы, болашағы тілге немесе тілдерге құқықтық мәнімен 
де өлшенеді. Сондықтан да қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 
мемлекеттік тіл толеранттық ортаны қалыптастыратын тіл ретінде 
қолданыста болуы заң жүзінде айқындалған. 

Бүгінгі қоғам қойып отырған басты талаптардың бірі – 
көптілділік. Көптілділік - кез келген қоғам үшін, кез келген 
қоғамдық құрылым үшін тұйықтықтан шығудың, интеграцияны 
негізгі ұстаным етіп алған бағытты айқындайтын жол деп танылған. 

Тұңғыш елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арналған 
өткен жылғы Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді 
пайдаланатын жоғарғы білімді ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар: 
қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және 
ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деді [1].

Қазақстан республикасының Тіл туралы Заңында қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе берілген. Қазақ тілі маңыздылығы жағынан 
бірінші орында. Орыс тілінің мемлекет өміріндегі орны, ТМД-да, 
халықаралық қатынаста, БҰҰ-да қолданылатын қарым-қатынас тілі 
екендігі айтылады. Ал халықаралық тіл болып табылатын ағылшын 
тілі - әлемдік экономика тілі ретінде көрсетілген. 

Жаһандану ғасыры -  жаңалықтар мен ақпараттық 
технологиялардың, ғаламат өзгерістердің заманы. Бұл заман 
қоғамдағы өзгерістерді адамзаттық өлшеммен қабылдайтын 
жандарды, яғни көптілді маманды қажет етеді. Соған орай 
мемлекетіміз көптілділік саясатын ұстанып отыр.

Адамдардарың өзара түсінісуі үшін де көптілділік қажет. 
Қазақстан республикасы тұрғындарының басым бөлігі қазақ. Қазақ 
қазақпен қазақша сөйлесіп-ақ ұғынысады. Ағылшын тілінің не керегі 
бар деген ой да болуы мүмкін. Бұл қате пікір. Себебі ұғынысу тікелей 
жолмен емес, сырттай болуы да мүмкін, бәрібір адамның белгілі 
бір хабарды ұғып, соған қатысты іс-әрекет жасауына мүмкіндік 
туады. Осы тұрғыдан келгенде, көптілділік адамдардың бір-бірімен 
ұғынысуында, ойын еркін, толық жеткізуінде ерекше қызмет атқарады. 

Көптілділікті мультилингвизм дейміз. Осы мультилингвизм 
әлеуметтік лингвистикалық зерттеулерде көбірек нысанға ілініп 
жүр. Біздің ғылыми мақаламыз да осы қоғамдағы көптілділік 
мәселесіне арналып отыр. 

Біздің қоғамдағы көптілділік мәселесі Елбасының «үш тұғырлы 
тіл» тұжырымдамасынан бастау алғаны белгілі. 2007 жылғы Жолдауда 
үш тілдің орны мен мәртебесі анық көрсетіліп, атқарар қызметі бөлініп 
берілген: «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын кезеңдеп іске 
асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш 
тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар: 
қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және 
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі [2,7-10]. 

Бұл жөнінде ғалым Н. Уәлиұлы: «...Ең алдымен, мемлекеттік 
тілдің үш тағаны (басқару, ақпарат, ғылым-білім саласындағы 
қызметі) түгелденуге тиіс. Үштұғырлы тіл формуласында ең бірінші 
осы мәселе шешімін табуы қажет және мемлекеттік тіл жоғары 
деңгейде болғаны абзал. Өйткені қазақ тілі мемлекет құрушы 
этностың тілі, мемлекеттің бірден-бір тірегі деп күллі Қазақстан 
жұртшылығы мойындағандықтан, Ата Заңымызда конституциялық 
мәртебе алды. Сондықтан оның тағдыры жөнінде жауапкершілікті, 
әлемдік қауымдастықтың алдында, ең алдымен мемлекет өз 
мойнына алуы тиіс», - деп атап көрсетеді [3, 4 б.].

Ал, профессор Б. Қасым әлемдік білім кеңістігіне енудің 
жолдары ретінде мынаны атап көрсетеді: «Қазақ тілін үштілділіктің 
көлеңкесінде (ағылшын, орыс) қалмайтындай, еңбек нарығында 
мемлекеттік тілді білуді талап етуді бірінші орынға қою, елімізде қазір 
керісінше, ағылшын тілін білуді талап етуде, ғаламдану үрдісінде ол 
да дұрыс шығар, бірақ бәсекелестікке төтеп бере алатын қоғамның 
мүддесі мен мақсатына қызмет ететін қазақ тілін сол деңгейге жеткізу, 
барлық білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді оқытуды саннан сапаға 
көшіріп, оқулықтардағы олқылықтарды орнына келтіріп, білімді де 
білікті мамандармен қамтамасыз ету, біліктілігін арттыру» [4, 32 б.].

Үш тұғырлы тіл саясаты шетелдіктердің тарапынан да оң 
бағасын алған. Орта Азия мен Қазақстанды зерттеу орталығының 
басшысы Уильям Фиерман: «Менің ойымша осы саясат өте дұрыс 
және мемлекеттің дамуына үлкен пайдасын тигізбек. Алайда үш 
тілдің деңгейінің бірегейлігі туралы айту әлі ерте сияқты, себебі 
сіздерде әлі де болса орыс тілі басымырық. Менің ойымша, 
біріншіден, қазақ тілінің деңгейін жоғарлату маңызды, әсіресе 
қалалық жерлерде, өйткені ауылдық жерлерде қай уақытта 
болмасын қазақ тілінің деңгейі басым болған» деп өз көзқарасын 
білдірген. Бұл өте ойланарлық, жедел қолға аларлық пікір. 

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға 
қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада 
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күнделікті қатынас тіліне айналады. Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл 
ұлтты ұйыстыратын ең басты құндылығымыз – туған тіліміздің 
мерейін үстем ете түседі. Тәуелсіздігін алған тұста еліміздегі 
қазақтың саны 6,8 миллион немесе 41% болса, қазір 11 миллионға 
жетіп, 65 %-дан асты. Қазақтың саны 4 миллионға артты.

Егер әрбір қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтылса, тіліміз 
әлдеқашан Ата Заңымыздағы мәртебесіне лайық орнын иеленер 
еді. Қазақ тілі туралы айтқанда, істі алдымен өзімізден бастауымыз 
керектігі ұмыт қалады. Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін әркім өзгені 
емес, алдымен өзін қамшылауы тиіс. 

Тағы да қайталап айтайын: қазақ қазақпен қазақша сөйлессін. 
Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандықтардың жаппай қолданыс 
тілінеайналады» дей келе, «Мен 2050 жылғы қазақстандықтар – үш 
тілде сөйлейтін білімді, еркін адамдардың қоғамы екеніне толық 
сенімдімін. Олар – әлемнің азаматтары. Олар саяхаттап жүреді. 
Олар жаңа білім меңгеруге құштар. Олар еңбексүйгіш. Олар – 
өз елінің патриоттары» деген пікір – қазақ тілін көтеру жолына 
жұмылдыратын пікір[5].  

Рас, бүгінгі таңда ағылшын тілін пайдалану қажеттілігі туып 
отыр, онсыз халықаралық қарым-қатынас, жаңа технологияларды 
меңгеру мүмкін емес. Бірақ қазақ тілінің басқа тілдердің 
көлеңкесінде қалмауы жолында жұмыстар жасалуы тиіс. Бұл 
жайындағы әңгіме тәуелсіздік жылдарында ғана емес, кеңес өкіметі 
жылдарында да А.Байтұрсынов, Қ.Кемеңгеров т.б. қазақ ғалымдары 
мен қоғам қайраткерлері тарапынан айтылған, әлі айтылып келеді. 

Көптілді болу – уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп келе жатқан 
ұрпақты әмбебап, жаһандық құндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік 
пен көршілес мәдениеттер өкілдерімен қарым-қатынас жасап, 
сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Оқу пәндерін 
екі немесе одан да көп тілдерде аудармасыз оқытуға, жас ұрпақтың 
білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым 
құпияларына үңіліп өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін 
бүгінгі күнгі ең жоғары қажеттілік ретіндегі көптілді білім берудің 
маңызы айқындалды.

Еліміздің әлемнің дамыған елу мемлекеті қатарынан орын 
алуы үшін бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған жас ұрпақты 
қалыптастыру мәселесі алға шығып отыр. Өйткені, тек бәсекеге 
қабілетті азаматтар ғана Отанымыздың тұрақты дамуына, 
бәсекеге қабілеттілігіне өз үлесін қоса алады. Көптілділік адамдар 
арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге көмектеседі.

Адамның көп тіл білген сайын соғұрлым мүмкіндіктері арта 
түсетіндігіне, әлем кеңістігіне жол ашатындығына, ғаламтор, 
ақпараттық технология саласын жетік меңгеретіндігіне сенімдіміз. 
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4 ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар. ҚР Президентінің ресми сайты. 
31 қаңтар 2017. 

5 ҚР Тұңғыш Президентінің Қазақстан халқына 2007 жылғы 
Жолдауы (ғаламтор). 

МІРЖАҚЫП ДУЛАТҰЛЫ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ 
АЗАМАТТЫҚ ЛИРИКА ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ РУХ

ҚАЖЫҒҰМАР Ұ. А.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Бүгінде әдебиеті мен тарихи тамыры тереңге бастайтын 
қазақ халқы дамудың даңғыл жолына түсіп, жаңа тарихи кезеңге 
аяқ басты. Бұл – әлемдік өркениет қауымдастығына өзінің тұтас 
болмысымен толық танылуға ұмтылған ұлттық жаңғыру мен жаңару 
жолы. Осы орайда, Тәуелсіздік деген ұлы кеңістікте еркін бойлап, 
желкенін жайған қазақ елінің бағыт-бағдары мен міндетін айқындап, 
ұлы халықтың әлемдік дамудың алдыңғы шебіне шығарудың нақты 
жолдарын белгіленген тарихи маңызы бар жаңғыру бағдарламары 
ұлт әдебиетіне де ұлан-асыр кеңістік ашатынын сөсіз. 

Еліміз дамудың жаңа кезеңіне өтіп жатқан тұста ұлт 
руханиятының күретамыры, алтын діңгегі саналар әдебиетіміздің 
қоғам өмірінен тыс қалуына мүлдем болмайды. Себебі өскелең 
ұрпақ абыройын асқақтатып, рухына қанат бітірер бай әдеби 
мұраларымыздың өзектілігі қазіргі таңда аса жоғары. 

Бүгінгі күн биігінен үңілсек, тәуелсіздік атты қастерлі ұғымды 
жырлаудың өзі өткен заманда қандай қатерлі әрекет екенін аңғару 
қиынға соқпайды. Осынау қасиетті ұғымды жырға қосып қалам 
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тербеткен Міржақып Дулатовтың атақ-абыройы өткір поэзиясы арқылы 
асқақтады. Ол шығармаларында өзінің ақындық шеберлігін саяси күрес 
жолындағы ең уытты қару ретінде ұтымды пайдалана білді. Лирикалық 
өлеңдеріндегі өрелі ойы мен өршіл талаптары, ішкі толғаныстары мен 
асқақ армандары лирикалық кейіпкер арқылы көрініс береді. 

«Оян, қазақ» атты алғашқы кітабы халқымыздың ұлттық 
санасы мен патшалық билік иелерін де дүр сіліндірді. 

Қазақ мәдениеті мен әдебиетінің ірі өкілі М. Дулатұлы 
шығармаларының тақырып аясы өте ауқымды. Негізінен 
еңбектерінде халқына деген ұлы махаббатынан туған елдік және 
ұлттық рух, күрескерлік пен азаттық рух ерекше көрініс тапқан. 

Езілген еліне ес болуға, жоғын жоқтап, мұңын мұңдауға серт 
байлап,халық ісіне бар болмысымен бүтіндей беріліп, «Қалғанша жарты 
жаңқам мен сенікі, Пайдалан шаруаңа жараса, алаш!» деп бар даусымен 
жар салды. Өз бетінше талпынып, білім жинап, орыс тілін жетік 
меңгерген Міржақып орыстың озық ойлы азаматтарының еңбектерімен 
танысуы арқасында замана тозаңын суырып, дүниені дүр сілкіндірер 
дауылды күндердің тақап келе жатқанын өзгелерден бұрын сезеді.

«Міржақып, неге отырсың қалам тартпай,
Бәйге алмас болғанменен жүйрік шаппай.
Шамаңды қадари хал көрсетсеңші,
Байғұс-ау, оянсаңшы қарап жатпай [1, 27 б.]», – деп жиырма 

жасында шығарған «Қазақ халқының бұрынғы һәм бүгінгі хәлі» 
атты өлеңінде алда күреске толы күндер барын сезіп, өз-өзін қайрап 
оятудан бастайды да, еліне қызметінен пайда келтірмейтін, оқу-
білімге талпынысы жоқ жігіттің несі жігіт деген ой тастайды. 

Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты,
Өткізбеі қараңғыда бекер жасты.
Жер кетті, дін нашарлап, хал һараб боп,
Қазағым, енді жату жарамас-ты... [1, 24 б.].
Осы бір шумақ автордың қаймана қазаққа, оқырман қауымға 

айтпақшы болған ойының шоғырланған негізгі түйіні болса керек. 
Өлең жинағы дархан даласында алаңсыз өмір сүріп, мал бағып жатқан 
бейқам халқын жырымен жұлқылап оятып, оларды білімге, ел үшін 
пайдалы іс әрекетке шақырған еді. Бұл сол кездегі қазақ даласында 
қалыптасып келе жатқан қоғамдық ой-пікірдің, қазақ қоғамында 
анық бой көрсете бастаған әлеуметтік қозғалыстың көрінісі еді. 
Жарық көрген кітапқа ат болып алынған қаратпа екі сөз елін ұйқыдан 
оятуға жанталасқан ақын өмірінің символы іспеттес. Бүкіл халықтың 
еркіндікке жетуінің басты шарты түнек болып торлаған қараңғылық 

ұйқысынан ояну, дүр сілкініп, надандықтан арылу деп білген Міржақып 
ақынның өлеңдерінде азаттық рухы атой салды. Сондықтан да оның үні 
алаш рухы әдебиетінің іргетасын қалап, қалың ұйқыда жатқан қазақ 
елін «Маса» болып шағып, абыройы мен намысын қайраған Ахмет 
Байтұрсынов, халқының кемеңгер перзенті Сұлтанмахмұт Торайғыров 
үндерімен қатарласып, кең байтақ қазақ даласын шарлады. 

Жас ұрпақты өз қоғамына пайдасы тиер жақсы мінездері 
бойына жинаған азамат болып өсуіне бірден бір себепші құрал – 
әдебиет десек, әдебиетті жасаушы қауым – қаламгердің әр жазғаны 
жастарды жақсылыққа жетелеп, ізгі өмір мен жарқын болашаққа 
қанаттандырады. Міржақып Дулатұлының ақындық атын шығарған, 
болашақ қайраткерлік жолын ашқан туындысы «Жастарға» еді. 
Лапылдап тұрған жалын мен жігер, сенім мен сезім қатар өрілген 
ұлтжандылықтың айқын көрінісі осы бір өлеңінде бейнеленеді. 

Етемін үміт жастардан, 
Жаңа гүл шашқан бақшадай.
Мұрадын оңай кім табар, 
Жар салып жұрт қақсамай?
Халыққа жастар басшы бол!
Қараңғыда жетектеп [1, 149 б.].
Азамат ақынның қуғын-сүргін көре бастаған кездегі көңіл-күйі 

де өлең кестесіне өрілген. Ол налу дегенді білмейді, жүнжімейжі, 
қапаланбайды. «Ғазиз басым құтыла алмай жаладан, Жаудың 
қолы босамай тұр жағадан» деп «Мұң» деген өлеңіне ауыр халін 
аңғартқанымен, салмақ көңілінде сәуле бар оқушыға түседі. «Қайтер 
едің?» деген сұрақ қойып, жауабын іздеуге шақырады [2, 141]. Ақынның 
осы жинақтағы «Сырым» атты өлеңі айрықша назар аударады. Өлең 
кейіпкері, халық мүддесі жолындағы күрескер адам ішкі жан сырын 
сыртқа ақтарады. Ұлт болашағы үшін мал мен басты бәйгеге тігіп, 
алдағы істің жоспарын құрып, «Кім үшін тусам, сол үшін өлу борышым» 
деп, бұның өзін құдайдың міндет қылып қосқанын баяндайды:

«Күзетуде кірпік қақпай әуремін,
Хақ пен нақақ – қайсысы жеңіп шығарын.
Біздің тілек кім жағында белгілі, 
Дұшпан туын сұрау хақтан құларын [1, 133 б.].
Ақын өзінің өмірлік мұратына әрдайым адал. Қай өлеңін алып 

талдасақ та, ол тек сезім жетегіне ілесіп кете бермейтіндігіне көз 
жеткіземіз. Себебі азаматтық ар үні мен әлеуметтік әуен басым түсіп 
жатады. Мысалы «Мұң» өлеңінің бастапты жолдарын оқи отырып, 
лирикалық кейіпкер басындағы жабырқау кезеңі жырланған деп 
ойлайсың. Ал шындығында өлең өрісі өте кең. 
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Сенімсіз басым, пайдасыз жасым арманда,
Жетермісің тілегіңе жалғанда?
Қан тамшылап тұрса да көзден жас ағып,
«Сенікі жөн», - деп кұлаққа ілген жан бар ма?
Елең етер намысқа қызып жігіт аз,
Бұл не ғажап - жұрт керең боп қалған ба?
Мен не болсам, болайын саған садақа,
Сүйікті жұртым, қақпанға түсіп алданба [1, 121 б.]!
Жоқ, тіпті де жеке бастың мұңы емес! Қайта, керісінше, 

ел мұңын өз басының жеке қасіретіндей жүрекке тым жақын 
қабылдағандықтан, қатты қиналған тебіренісі естіледі. 

Бар саналы ғұмырын ел тағдырына арнап, Алаш ұранын 
аспандатып, барша адамзаттың мүддесін көздеген Міржақып 
Дулатұлының шығармалары мыңдаған ғасырға созылатұғын бейбіт 
өміріміздің қайнар көзі емес пе? Өмір шындығын поэзия шындығына 
айналдырған, таланты мен көрегендігі тоғысқан Міржақып ақынның 
туындыларын толыққанды талдап, санамызға сіңіре отырып жүрек 
түпкіріне қонақтату – бүгінгі ұрпақ, біздің еншімізде.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Атабаев Қ. Қазақта бұлар теңдес бар ғой шешен – Қазақ 

әдебиеті, 2006. – 141 б. 
2 Дулатұлы М. V томдық шығармалар жинағы, І том  

– Алматы : Мектеп, 2002. – 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ «Ш» МЕН «Ч» ӘРІПТЕРІНІҢ 
ФОНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КАРИПЖАНОВА А. О.
ф.ғ.к., қауымд.н профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ҚАЙРАТОВА Н. Қ.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Тіл дамуының маңызды шарттарының бірі - тілдерді оқыту 
мен қызмет аясын кеңейту бүгінгі заман талабынан туындап отыр. 
Мемлекет тарапынан тілдерді қолдану мен дамудың мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданып, онда нақты іс-шаралардың жолдары 
мен бағыт-бағдары айқындалған. Бағдарламада Қазақстан 
халықтарының тілдерін оқып үйрену мен дамыту үшін жағдай 
жасау қажеттілігі айтылған. Сол себепті тілімізге туыстас тілдердің 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын классификациялау тіл 
мамандары үшін маңызды мәселе.

«Қазақ тілі» атауы ресми түрде ХХ ғасырда, яғни 1930 ж бастап 
қана тарих сахнасына шықты. Бұған дейін бұл тілдің орына «Қырғыз 
тілі», «Қырғыз-қайсақ тілі» атаулары қоданылғаны белгілі. Қазіргі 
қазақ тілі түркі тілдерінің ішінде Қыпшақ, оның ішінде Ноғай, 
Қарақалпақ тілдерімен бірге Қыпшақ-ноғай тобына жатады. 

15-ке жуық түркі тілдес халықтарының ресми түрде мемлекеттік 
тіл ретінде қолданылыс табатын 6 тілдің ішінде Қазақ тілі де 
бар. Бірақ Кеңес Одағының қол астында болған 130 жыл өз ізін 
қалдырған болатын. Дегенмен де, қазіргі таңда Қазақстандағы 
қазақтардың үлесі 70 пайыздан асады.

Түркі тілдерімен салыстырғанда қазақ тілінің өзіне тән 
фонетикалық ерекшеліктері бар. Мысалы, түркі тілдеріндегі «ш» 
дыбысы қазақ тілінде «с» дыбысына сәйкес келеді (қашық-қасық, 
таш-тас, ешик-есік, т.б.); сол секілді түркі тілдерінегі «ч» дауыссызы 
қазақ тілінде «ш» дауыссызына ауысады (чыкмак-шығу, қачан-
қашан, үч-үш, т.б.); сөз басыдағы «й» қазақ тілінде «ж» болып 
өзгереді (йағмур-жаңбыр, йашыл-жасыл, йел-жел, т.б.). солай 
бола тұра, бұл фонетикалық ерекшеліктердің ауытқитын тұстары 
да болады. Мысалы, жазмыш, айтылмыш, бағышта т.с.с сияқты 
сөздерде «с» дыбысының орнына «ш» дыбысы қолданылған. 
Бұл мақалада жоғарыда көрсетілген мысалдардағыдай кейбір 
фонетикалық ерекшеліктер жөнінде сөз қозғалады. 

Ш фонемасын айтқанда тілдің ұшы аздап көтеріледі де, екі бүйірі 
жоғарғы тістерге тіреліп тілдің үстінгі жағы екі жерден таңдайға 
жуықтайды. Сондықтан бұл қос фокусты дауыссыздар делінеді. 

Ч фонемасы т және ш элементтерінің кірігуінен құралған, 
алдымен тіл ұшының күрек тіске, одан соң тіл алдының таңдайға 
тиюінен жасалады, ч африкатымен айтылатын сөздер қазақ тілінде 
аз кездеседі. 

«Ш» мен «Ч» дыбыстарының ауысуын қарастырайық: 
Тіпті орыс тілінен енген сөздерде де бұл әріптер дыбыс үндестігіне 

шалдыққан: кірпіш (кирпич), шенеунік (чиновник), бөшке (бочка), 
шайнек (чайник), шұлық (чулок), пеш (печь), семечки (шемішке) т.б. 

Түркі халықтары мен Қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктері: 
«Үш» сөзін Түркия, Әзірбайжан, Қырым татары, Түркменстан, 

Өзбекстан, Татарстан, Қырғызстан, Ұйғыр халқы «Үч» десе, 
Қазақстан, Қарақалпақстан, Ноғай елдері «Үш», ал Хакас, Саха 
және Башқұртстан «Үс» дейді. 
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«Шаш» сөзі: Түркия, Әзірбайжан, Қырым татары, Түркменстан, 
Өзбекстан халқы «Сач» сөзін қолданса, Қазақстан, Қарақалпақстан, 
Ноғай елдері «Шаш», ал Татарстан, Қырғызстан, Алтай халқы 
«Чач» дейді.

«Аш» сөзі: Түркия, Әзірбайжан, Қырым татары, Түркменстан, 
Өзбекстан, Татарстан, Қырғызстан, Ұйғыр, Алтай халқы «Ач» 
десе, Қазақстан, Қарақалпақстан, Ноғай елдері «Аш», Саха мен 
Башқұрстан елі «Ас» сөзін қолданады. 

«Іш» сөзі де дәл осы заңдылыққа сәйкес келеді. Яғни, Түркия, 
Әзірбайжан, Қырым татары, Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, 
Ұйғыр, Алтай халқы «Ич» десе, Қазақстан, Қарақалпақстан, Ноғай 
елдері оның орнына «Ш»,ал Саха «С» Тыва халқы «Ж» әріптерін 
қолданады. 

Кесте 1
Қазақ Ноғай Қарақалпақ Қырғыз Түркия Башқұрт Түркімен
Пышақ Пышак Пышақ Бычак Бычак Бысақ Пычақ
Кеше Түнеугүн Кеше Кечээ Дүн Кися Дүн
Күш Күш Күш Күч Гүч Көс Гүч
Тамшы Тамшы Тамшы Тамчы Дамла Тамсы Дамжа
Ешкі Эшки Ешки Эчки Кечи Кезә Гечи
Ағаш Ағаш Ағаш Дарак Ағач Ағас Агач
Шекіртке Шегертки Шекшек Чегиртке Чекирге Сиңерткә Чекиртке
Ақша Акша Ақша Акча Пара Ақча Пұл
Қылыш Кылыш Қылыш Кылыч Кылыч Қылыс Кылыч
Күшік Күшелек Күшік Күчүк Еник Көсөк Гүжүк
Өш (кек) Өш Өш Өч Өч Үс Өч
Тышқан Шышқан Тышқан Чычкан Сычан Сыскан Сычан

Өзбек Қазан татары Қырым татары Ұйғыр Тыва Саха
Пычақ Пычақ Пычақ Пичақ Бижек Быхах
Кеча Кичә Дүн Түнүгүн Дүүн Беғехее
Күч Көч Күч Күч Күш Күүс
Тамчы Тамчы Тамчы Тамча Дамды Тамах
Ечки Кәжә Ечки Өчке Өшкү Коза
Дарахт АГАЧ Агач Дарах Ыяш Мас
Чигартка Чикерткә Секирге Чикәткә Шерги Ахынга
Пұл Ақча Ақча Ақча Акша Харчы
Килич Кылыч Қылыч Қилич Хылыш Кылыс
Кучук Көчек Күчелек Күчүк Эник Ыт оғото
Өш Үч Өч Өч Өш Өс-саас
Сычқан Тычкан Сычан Чашқан Күске Кутуйах

Кестеде байқағанымыздай, түркі халықтарының тілдерінде 
қолданылатын «Ш» әрпі көбінесе Қыпшақ-ноғай тобында «С» -ға 
алмастырылған. Мысалы, Шегіртке сөзі көне түрікше «Чекүрге», 
парсыша «Чекирге», түркі тілдерінде де солай, қазақ тілінің 
фонетикалық өзгешелігіне байланысты бұл сөз «Секірме» болуы 
керекті. Бірақ «Шегіртке» болып, дыбыс өзгеріссіз қалып қойған. 
«Бешбармақ» сөзіндегі «беш»; «шайтан» сөздері де осы анықтамаға 
сәйкес келеді. Осы сияқты дыбыстық өзгерістер қазіргі кірме 
сөздерге байланысты болмағанымен, тілімізге бұрын енген сөздерде 
көптеп байқалады. Бұл өзгешеліктер түркі тілдес халықтарының 
ішінде қазақ тілінде ғана айқын көрінетін қасиет.

Қазіргі қазақ тілінің диалектісінде бұл дыбыс Маңғыстау 
түбегінде және оңтүстік –шығыс аудандарындағы жергілікті халық 
тілінде кездеседі. Көбінесе, сөздің басында, сөз ортасында мұрын 
жолды сонор дыбыстардан соң қолданылып, әдеби тілдегі «ш» 
дыбысы орнына айтылады: чикі, чана, чығу, енчі, қамчы, сонча, 
келгенче, т.б. Әрине, қазіргі түркі тілдерінде, сол сияқты қазақ тілінің 
жергілікті говорларында бұл дыбысты қолдану, айтылу дәрежесі 
бірдей емес. Сөйтіп ч қазіргі әдеби тілдегі ш дыбысмен қатар 
қолданылып, көне заманнан келе жатқан дыбыс екендігін көреміз. 

Қазақ тілі ХХ ғасырдың басынан 1929 жылға дейін араб әліпбиін, 
1929-1940 жылдары латын әріптерін, 1940 жылдан бері кирил 
әліпбиін қолданып келеді. Тіліміз қалыптасқалы бері араб, парсы, 
орыс тілінен енген сөздер сөздік қорымызды толықтыруда. Заман 
өзгерісне байланысты кейбір сөздердің түбірі өзгере отырып, төл 
сөздеріміздің қалыптасуына алып келді. Бірақ көне түркі тілдері мен 
осы тілдік топқа жататын қазақ тілінің де айтарлықтай ерекшеліктері 
бар. Соның бір өзгешелігін біз осы мақалада қарастырып кеттік. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Әділов М. «Қазақ тіліндегі кейбір фонетикалық ерекшеліктер 

туралы» мақаласы– «Қазіргі білім жүйесіндегі интеграциялық 
үдерістер және тіл мәртебесін арттыру» халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары – Астана, 2018. –35-40 б.

2 С.Мырзабеков «Қазақ тілінің фонетикасы» – Алматы, 1993. 
–36-40 б.

3 Ғ.Қалиев, Ш.Сарыбаев «Қазақ диалектологиясы» – Алматы, 1991.
4 Кудеринова Қ. «Қазақ тілінің дыбыс ерекшеліктері» мақаласы. 
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сы «ЖАСАУЛЫ ДЕП, МАЛДЫ ДЕП БАЙДАН АЛМА...»

(АБАЙДЫҢ ЭТИКАЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙЛАРЫ)

ҚҰМАРОВА А. Е.
мұғалім, № 15 ЖОББМ, Павлодар қ.

Абайдың өзінің халқына, келер ұрпағына өшпес әдеби мұра 
қалдырды. Бұл өте бай мұраның тақырыбы, жанры сан алуан 
болғанымен оның негізгі идеясы – біреу. Ол – нұрлы ағартушылық 
идея. Ақынның қай шығармасын, қай өлеңін, қай бір өлең жолдарын 
алсақ та тәлім-тәрбиелік мәні зор асыл қазына.

Ұлы Абай бар асыл ойын замана жастарына, келер заман 
ұрпағына арнады. Сондықтан да жастар тәрбиесінің сан қырына, 
оның өзекті салаларына әлеуметтік тұрғыдан қарады. Соның бірі 
үйелмен тәрбиесіндегі жастарды жұбайлық өмірге баулу мәселесі 
болатын. Абай мән берген бұл проблема қазірде заманымыздың 
көкейесті (актуальді) мәселесі болып отыр.

Жастар тәрбиесінің бар тамырын басып байқаған сезімтал ақын 
жұбайлық өмірлерінің дұрыс, даярлықпен басталуын олар көрер 
бақыттың басы деп білді. Сол бақытқа жету жолындағы іс-әрекетке 
педагогикалық-этикалық тұрғыдан талдау жасады, бағдар ұсынды.

Көреген ақынның осы мәселеде ой толғаған ағартушылық 
пікірлері бүгінгі талап-тілектерге өте жақын екені оны таныған 
сайын айқындалып келеді.

Абай заманында аталмыш мәселеге жауапкершілік тек ата-
анада болса, біздің заманымызды бұл мәселені қоғамымызда қолға 
алып, ең әуелі мектеп пен мұғалімдерге үлкен міндет жүктеп отыр.

Біріншіден, отбасылық өмірдің жалпы әлеуметтік ролін 
түсіндіруде Абай ерлі-зайыптылардың некелесудегі мақсатын, 
әрқайсысының жауапкершілігін түсіндірді. Абай отбасының екі 
мүшесін де жұбайлық өмірді үлкен саналықпен, жауапкершілікпен 
бастауын, ол үшін ішкі мүмкіндіктерді бір-біріне сай болуы 
керектігін ескертті.

Абай әсіресе қыз балалардың отбасылық өмірге ертерек баулынуы 
керектігіне ата-аналардың назарын аударды. Қыз күнінде сырттай 
әжептәуір болып жүріп, үй болғанда берекесі кетіп, азып-тозып, салақ 
әйел атануы жастайынан үй ішіндегі еңбек әрекетіне баулынбағаны 
деп білді. Әсіресе шолжаң болып өскен бай қыздарының барған 
елінде беделсіз болатыны, үй-іші тірлігіне ерте баулынбағанынан 
деп ескеріпті. Өзінің «Жігіттер, ойын арзан күлкі қымбат» өлеңінде:

Жасаулы деп, малды деп байдан алма,
Кедей қызы арзан деп құмарланба,
Ары бар, ақылы бар, ұяты бар

Ата-ананың қызынан ғапыл қалма, - деп, жігіттердің жар таңдау 
мәселесінде аса құнды пікір айтты: Ол қазақта «Аяғын көріп асын 
іш, анасын көріп қызын ал» деген мақалға сай, тәрбиелі жақсы 
ананың перзентін малды болмаса да бағала, өмірлік жолдас ет деген 
ойы еді. Өйткені ұлы ақын тәрбиелі адамның, еңбекқор адамның өз 
бақытын өзі жандандыратынына кәміл сенді.

Үй болам деген жігіттерге қыздардың көркінен гөрі табиғи 
жақсы қасиеттерін бағалау керектігін ерекше атап көрсетті. Бұл 
жерде ақын қыз баланың мінезінің жағымды болуына басты назар 
аударды. «Жігіттер, ойын арзан күлкі қымбат» өлеңінде:

Біреуді көркі бар деп жақсы көрме,
Лапылдақ көрсе қызар нәпсіге ерме
Әйел жақсы болмайды көркіменен,
Мінезіне көз жетпей, көңіл бөлме, - деп жазды.

Қалыңдықты тек түр-түсіне, сымбатына ғана қарап бағалатпай, 
бәрінен бұрын оның адамгершілік қасиетіне, ішкі жан дүниесіне, 
ақыл парасатына, көргенділігі мен тәрбиелілігіне көңіл білдірді. 
Осы өлеңде асыл жардың психологиясын, адамгершілік парасатын:

Толқынын жүрегіңнің хаттай таныр,
Бүлк еткізбес, қалайша соқса тамыр
Жар көңіліне бір жанын пида қылып, 
Білместігің бар болса, қылар сабыр, - деп көрсетті.

Екіншіден, Абай некелік – үйелмендік өмірдің этикасына өте 
жоғары мән берді. Ол махаббат иесі жастардың жұбайлық өмірі 
этикалық талаптарға сай болуын талап етті. Жастар бұл өмірді 
тек қызықты, тәтті өмір деп қана түсініп қоймай, оның елеулі 
қиындықтары да болатынын, ол қиындықты жеңуге жастар әзір 
болуы керектігін көрсетті. Абай махаббат сезімін стихиялы сезім 
емес (ес түсінен айрыла сүю емес) саналы сезім екенін, оның шешек 
атып, салтанат құруына үлкендер әрдайым жол сілтеп, қадағалап 
отыруын құптады.

Абай некелескен (ол замандағы некесі қиылған) жастардың 
бір-бірімен үйелмен мүшелерінің басқа кісілерімен, жора-жолдас, 
туған-туыс, ауыл-аймақпен сыпайы қарым-қатынаста болуын, 
жастардың құрметті болуы өздерінің мінез-құлқы, іс-әрекетіне 
байланысты екенін ашып көрсетті. Әсіресе бұл жерде жаңа түскен 
келінге қояр талаптың жоғары екенін:



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

119118

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Үйіңе тату құрбың келсе кіріп,
Сыздынбасын қабақпен имендіріп.
Ері сүйген кісіні о да сүйіп,
Қызмет қылсын, көңілі таза жүріп, - деген ойы арқылы 

жеткізді. Ақын «Жігіттер, ойын арзан күлкі қымбат» атты өлеңінде:
Кемді күн қызық дәурен тату өткіз
Жетпесе біріңдікін бірің жеткіз ...
Бір жерде бірге жүрсең басың қосып,
Біріңнің бірің сөйле сөзің тосып,
Біріңді бірің ғиззат, құрмет етіс.
Тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып, - деп жас 

жұбайларға жарасымды инабат ирімдерін ұсынды.
Үшіншіден, Абай некелік өмірдің басталуы табиғи тірегі, яғни 

құқылық негізі жастардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі деп біледі. 
Абай түсігінде жастардың тең құқылығы махаббат бостандығы. Сол 
бостандықтың іс жүзінде асуы – олардың некелесуі деп қарады. 
Сондықтан ол өзінің көптеген өлеңінде осы идеясын паш етті.

Сүйген жүрек өз өмірін бөтен, өзі сүймеген адамға қимай, 
тіпті жас өмірін өз махаббатының құрбаны ететінін «Бір сұлу қыз 
тұрыпты хан қолында» өлеңінде:

Етімді шал сипаған құрт жесін деп,
Жартастан қыз құлапты терең суға, - деп, жас қызды өз 

бақытының құрбаны етіп көрсетуі ақынның махаббатты өмір деп 
бағалануын танытты.

Төртіншіден, Абай үйелмендік өмірдің психологиялық-
эстетикалық мәнін махаббат жырларында өрнектеді. Өзінің басынан 
кешкен, оқып-білген, көріп байқаған жәйттерін түкпірінен жарып 
шыққан мөлдір бұлақтай төгілдірді «Көзімнің қарасы», «Ғашықтық 
құмарлықпен – ол екі жол», «Жігіт сөзі», «Білектей арқасында өрген 
бұрым», «Жастықтың оты қайдасың», «Жарқ етпес көңлім не қылса 
да», «Қызарып, сұрланып», «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «Махаббат, 
достық қылуға», «Мен сәлем жазамын». «Ауру жүрек ақырын соғады 
жай», «Жүрегім нені сезесің», т.б.өлеңдерінде шын махаббат не, ол 
адам психологиясына қалай әсер ететіндігін байқата отырып, жастарды 
сүйіспеншілік қасиеттің сыршыл әуенін түсіне білуге баулиды.

Абай шаңырақ көтерер жастардың іңкәрлік сезімдерін өз 
өлеңдерінде шеберлікпен жеткізді. Шын махаббат сөзбен емес, 
сезіммен, жүрек лүпілімен, бір-бірін қас-қабағынан танып білуі 
деп білді.

«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл» өлеңінде:

Ғашықтың тілі – тілсіз тіл
Көзбен көр де, ішпен біл.
Сүйісер жастар қате етпес,
Мейлің илан, мейлің күл, - деп жазды. Жоғарыда айтып 

өткендей ұлы Абай сүйіскен жастардың махаббат бақыты – олардың 
өмір бойы бірге болу одағы – некелесу деп білді. Сондықтан некелесу 
бір ғана адамды шын сүйіп, сонымен өмір кешу екенін өзінің 
«Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» өлеңінде былай көрсетті:

Қызды сүйсең бірді-ақ сүй, таңдап тауып ...
Немесе

Ер жігіт таңдап тауып, еппен жүретін, – деп жастардың 
некелесуіне үлкен жауапкершілікпен қарайды.

Абай махаббаттың қартаймайтынын мәңгілік сезім екенін, 
оны қолдан шығарып алмай, өмір бойы аялау керектігін ескертті. 
Ақын пікірінше некелескен жұбайлар бірін-бірі өмір бойы ұғынып, 
бірін-бірі құрмет тұтып, бір-біріне жанашыр етене жақын туыс 
адамдай болып кететінін танытты. Отбасылық өмірде қуаныш 
та мол, қиындықта болып қалатыны, сол сәтте шын махаббат 
қиындықтар барысында шындала түсетінін, ал жалған махаббат 
(құмарлық) әлсіреп, суына беретінін көрсетті. Абай махаббат 
сезімінің адамгершілік парасатқа ұласуын қуаттады. Өзінің соңғы 
жылдары есейген шағында жазған «Домбыраға қол соқпа» өлеңінде:

Онан да жылы жүзіңмен,
Кел, жарым, қара бетіме.
Жылы тәтті жауап айт
Іштегі қайғы дертіме,
Іштегі ескі жалынды,
Сөндір жаңа қылықпен.
Сөйлеші жақсы жағымды,
Мендей көңлі сынықпен, 

– деп, асыл жардың азаматқа сүйеу, көңілге медеу боларлық 
жанашыр достығын, қартаймайтын махаббатын паш етті.

Ақын жүрекпен сүйіскен жастардың қылығы сырттай қарағанда 
бір түрлі ерсі болып көрінетінін, бірақ бұл көріністің махаббатқа тән 
қасиет өзінің «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол» өлеңінде аса 
сезімталдықпен танытты. Ол: «Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып,

Жүдетер безгек ауру сықылданып.
Тұла бойы тоңар, суыт, үміт үзсе,
Дәмеленсе, өртенер күйіп-жанып»

– деп көрсетсе, «Қызарып, сұрланып» өлеңінде:
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Қызарып, сұрланып
Лүпілдеп жүрегі
Өзгеден ұрланып
Өзді-өзі керегі.
Екі асық құмары,
Бір жолдан қайта алмай.
Жолықса ол зарлы
Сөз жөндеп айта алмай, 

– деп махаббат психологиясының бейкүнә кейпін, адамның 
батылдығынан, бағдарлылығынан, ақыл-есінен айрылған күйімен 
салыстырады. Ақын махаббат сезімінің адам көңілін толқытар асқақ 
та жағымды күй тудыратын сәттерін «Көзімнің қарасы» өлеңінде:

Қайғың – қыс, жүзің – жаз,
Боламын көрсем мәз.
Күлкіңіз бойды алар,
Бұлбұлдай шықса әуез.
Исің гүл аңқыған, 
Нұрың күн шалқыған.
Көргенде бой еріп,
Сүйегім балқыған, – деп тамаша суреттейді.

Ақын өз шығармаларында шын махаббаттың бар сырын 
жайып сала отырып, жастарды жалған махаббат, яғни уақытша 
құмарлықтан сақтандырды. Өзінің «Ғашықтық, құмарлықпен ол екі 
жол» өлеңінде шын ғашықтық пен жалған құмарлықтың өз алдына 
екі түрлі сезім екенін:

Ғашықтық, құмарлықпен ол екі жол,
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол,

– деп көрсете, «Жігіттео ойын арзан, күлкі қымбат» өлеңінде:
Көп жүрмес, жеңсікқойлық әлі-ақ тозар,
Жаңғырар жеңсік құмар, жатқа қонар, 

– деп, олардың тұрақсыз, тұрлаусыз сезімдерін жек көрді. Әрі қарай 
«ұяламын деген көңіл үшін» өлеңінде:

Жалығу бар, шалқу бар, іш пысу бар,
Жаңа сүйгіш адамзат, көрсе қызар.
Ар мен ұят ойланбай тәнін асырып,
Ертеңі жоқ, бүгінге болған құмар, 

– деп, жастардағы өтініші құмарлықтың уақытша екенін, ол адамда 
азапсыз басталып, тез ұмытылатын құнсыздығын әшкере етті. 
Сондай-ақ үйелмендік өмірдегі қиындықтар кезінде шын сүйіскен 
жандарда махаббаттың мерейі аса түсетінін, керісінше жалған 
сезімнің суып, алыстай беретінін айрықша жеткізді.

Бесіншіден, ақын отбасылық өмірдің физиологиялық-
гигиеналық мәніне ерекше назар аударды. Ол некелескен жастардың 
жұбайлық өмірі дер кезінде басталуын қалады. Әсіресе жігіттердің 
көпке дейін үйленбей жүріп алуын жақсылыққа жорыған жоқ. Бұл 
ойын өзінің «Ғабидоллаға» өлеңінде былай білдірді:

Мен –дағы көп естідім жастың назын.
Қол жетпеске қол созар, бар ма лажың?
«Боламынмен» жүргенде, болат қайтып,
Жалын сөніп, жас жүзін басады әжім, 

– деп, жастық шақтың негізгі шаруасы жастардың бас қасып, үй болуы 
деп көрсетті. Сезімтал Абай некелескен екі адамның жас мөлшері 
бір-бірінен алшақ болмау керектігін өзінің «Бір сұлу қыз тұрыпты 
хан қолында» өлеңінде:

Кәрі, жас дәурені өзге тату емес,
Епке көнер ер жүрек сату емес.
Кімде кім үлкен болса екі мүшел,
Мал беріп алғанымен қатын емес,

– деп, некелескен ерлі-зайыптылардың арасында 25-30 жылдай 
алшақтық болуы физиологиялық жағынан бір-біріне ай еместігін 
көрсете отырып, осы өлеңінде бұл ойын әрі қарай дәлелдей түседі:

Біреу – көк балдырған, бірі – қурай,
Бір жерге қосыла ма қыс пенен жаз.

Немесе:
Екі көңіл арасы – жылшылық жер,
Оны қайтіп қосады ол ант ұрған, 

– деп, мұндай некенің психологиялық жағынан да, биологиялық 
жағынан да үйлеспейтінін ескертті.

Алтыншыдан, Абай жастардың өз алдына шаңырақ көтерген 
кездерінде шаруашылық-экономикалық есебіне ыждағатты болуы 
керектігін естеріне салады. Екі жастың да отбасы қаржысын үнемді 
пайдалануын, адал еңбегінің құнын өмірлік қажетіне ғана жаратуға 
үндеді. Мақтан үшін артық дүниелікке қызықпай, не болмаса қолапаш 
сөзге қарқ болып, қолындағысын орынсыз шашпай үнемшіл болуға 
үйретті. Өзінің «Қуанбаңдар жастыққа» өлеңінде ол ойын былай білдірді:

Адалдан тапқан тиынды,
Сал да сақта қапшыққа.
Қолдағыңды қорғап бақ,
Мал арзан деп аптықпа, 

– деп қолда бар қорды сақтап ұстауға, оны арзан дүниеге 
айырбастамай, тек мұқтаж-қажетіне жаратуларына кеңес берді. 
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Үй болғаннан соң еткен еңбегіне қарай жиналған қаражат-қоры 
болуын мұқият тапсырды. Осылайша, Абай жастарды жұбайлық 
өмірге баулуда мына мәселелердің шегін ашып береді:

1 Жар таңдауда тәрбиелі, ақылы ажарына сай, еңбекқор, 
адамгершілігі мол, таза жүректі адаммен бас қосқан абзал екенін 
танытты.

2 Жастық шақ адам өмірінің ең қызық, ең жауапты, ең 
мағыналы шағы екенін, басты ерекшелігі: алданғыш көңіл, албырт 
сезім, сенгіш жүрек, батыл әрекет, қызыққа құмар, қызылға өш 
өткінші мезгіл екенін қатты ескертті.

3 Жастық шақта отбасы болу, мақсат қуу, білім алу, еңбек 
қарекетіне төселу қажетіне, сонымен қатар бұл шақ-адамдықтың 
басталу шағы екенін, оны қалайда дұрыс бастау қажетін ескерте айтты.

4 Абай үй болу бақыты екі адамның тілек-мүддесінің бірлігі 
деп білді. Жастар өз бақытының қожасы, мұны берік дәстүрге 
айналдыру өз қолдарында екніне сенді.

Қорыта келгенде, Абай өзінің қол артқан үміті жастардың 
жұбайлық өмірді алдын ала даярлықпен бастауына ерекше мән 
берді. Ол өз кезіндегі үйелмен құрылымының барлық жай-
жапсарын, жетістік-кемістігін түк қалдырмай алдарына жайып 
салды. Жақсысынан үйренуге, жаманынан жиренуге бар қолынан 
келген үгіт-насихатын арнады.
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БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА  
БАҒЫТТАП ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

МУКАЖАНОВА Б. Е. 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, № 43 ЖОББМ, Павлодар қ.

Оқыту қазақ тілінде емес мектептерінің қазақ тілі мен әдебиет 
сабағында мұғалімнің ең басты мақсаты, оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығын оятудың тиімді тәсілдерін қолдану. Сол арқылы 
ауызекі сөйлеу тілін үйретіп шығару, еркін сөйлеуге дағдыландыру. 
Білім беру үдерісінде мұғалім оқушылардың жеке тұлғалық даралық 
болмысын дамытуға «барлығы әрқайсысын жеке және әрқайсысы 
барлығын оқытады» деген қағидасын педагогикалық жағдай жасау 
үшін жүзеге асырады. Ұжымдық іс-әрекеттің жеке тұлғалық бағыты 
саралап оқыту қажеттіліктерімен анықталады. 

Г. Ю. Ксенева ұжымдық оқыту тәсілінің төмендегідей негізгі 
басымдық белгілерін атап көрсетеді.

- қисынды ойлау және түсіну дағдыларын жетілдіреді;
- сөйлесу барысында ойлау қызметінің дағдылары дамытылады, 

жадының жұмысы іске қосылады;
- әркім өзін еркін сезініп, өзіне тән жеке қарқынмен жұмыс 

жасайды;
- ұжымдық еңбек нәтижесі үшін жауапкершілігі артады.;
- жеке тұлғаның өзін лайықты бағалауы қалыптасады;
- ақпаратты ұжымда талқылау материалды неғұрлым берік 

меңгеруді қамтамасыз етеді;
Ұжымдық жұмыстың төмендегідей белгілері білім беру 

үдерісінде толыққанды айқындалды, олар:
- ортақ мақсаттың болуы;
- жұмыстың, ондағы функциялар мен міндетердің бөлінуі;
- білім беру процесіне қатысушылар арасында ынтымақтастық 

және өзара жолдастық көмек. 
Әрбір оқушыны сабаққа белсенді қатыстырып, шығармашылық 

қабілетін, ойлай білу қабілеттерін қалыптастыру, өз ойлау әрекетін 
дамытып жетілдіру. Ал сол үшін мұғалім әрқашан ізденіс үстінде 
болуы тиіс. Сабақтың әр кезеңінде саралап оқыту өте тиімді, 
нәтижелі тәсіл болып саналады. 

Саралап іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін 
нәтижелер: оқушыға дербес көмек көрсету, оқу материалдары мен 
ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып 
іріктеу (Гарднердің жиынтық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін. 
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Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың 
кез-келген кезеңінде қолданылады. Қазіргі кезде сабақ барысында 
саралаудың он түрін қолдануға болады. Олар: тапсырма, нәтиже, 
жұмыс қарқыны, қолдау, ресурстар, топтау, ақпарат, рөлдер, үй 
жұмысы және диалог.

Тапсырма бойынша саралау. 
Барлық оқушылар орындай алады: мәтін бойынша сөйлемдердің 

дұрыс/бұрыстығын ажырату.
Алматы – әсем қала
Алматы – Қазақстанның бұрынғы астанасы. Алматы көптеген 

зәулім үйлер, демалыс орындары, жоғары оқу орындары бар. 
Көшелері ұзын әрі кең. Көшелерінің екі бойында жағалай өскен 
үлкен ағаштар бар. Алматы әсіресе көктемде әдемі болып кетеді. 
Себебі жеміс ағаштары гүлдеп, бүкіл дала жаңарғандай болады. 
Алматы – жасыл кілемге орнаған бақ қала. 

Кесте 1
Сөйлемдер Дұрыс Бұрыс

Алматы – Қазақстанның астанасы. v
Алматыда демалыс үйлері бар. v
Алматыда жоғары оқу орындары жоқ. v
Алматының көшелері ұзын әрі кең. v
Алматы көктемде көріксіз. v
Алматы – бақ қала. v

Интербелсенді тақтаның көмегімен тексеріледі.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: «Синквейн» әдісі. 

«Алматы – әсем қала» тақырыбына 5 жолды өлең құрастыру. 
Бірінші жолда – тақырыпты бір сөзбен беріңіздер. (зат есім)
Екінші жолда – тақырыпты екі сөзбен сипаттаңыздар. (сын есім)
Үшінші жолда – тақырыпқа қатысты қимыл атауынан үш сөз 

жазыңыздар. (етістік)
Төртінші жолда – 4 сөзден тұратын бір сөйлем құрастырыңыздар.
Бесінші жолда – тақырып мәнін ашатын бір синоним беріңіз.

Алматы
Үлкен, әдемі

Өседі, дамиды, әдеміленеді
Алматы – әсем қала

Бақ қала

Кейбір оқушылар орындай алады: жұптарымен «Мен Алматыға 
барғанда» тақырыбына диалог құрастырыңыз. Диалогті ортаға 
шығып оқисыздар. 

Нәтиже бойынша саралау. 
Тыңдалым алды тапсырма. «Тұжырым картасы» әдісі.
Барлық оқушылар орындай алады: жаңа сөздердің қай сөз 

табынан екенін анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: жаңа сөздермен сөз 

тіркестерін құрастыра алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: жаңа сөздердің синонимдерін 

табады.

Кесте 2
Жаңа сөздер Сөз табы Сөз тіркесі Синоним
Зәулім Сын есім Зәулім үйлер Биік
Кең Сын есім Кең көше Ұлан ғайыр, 

ұлан байтақ
Қонақ үй Зат есім Бесжұлдызды 

қонақ үй
Жалдамалы үй

Гүлденген Сын есім Гүлденген қала Көркейіп
Кесене Зат есім А. Ясауи кесенесі Күмбез, мазар
Мүсін Зат есім Үш бидің мүсіні Ескерткіш

Жұмыс қарқыны бойынша саралау.
Барлығы орындайды: «Карусель» әдісі, сұраққа жауап беру 

арқылы диалогке шығу.

Кесте 3
Сұрақ Жауап
- Қазақстанның кандай көрікті жерлерін білесің?
- Ақсу Жабағылы қорығы қайда орналасқан?
- Өсімдіктердің неше түрі бар?
-Табиғатты қалай қорғайсың?

Көпшілігі орындайды: «Дара диаграмма» әдісін суреттер 
арқылы толтырады

Кейбіреулері орындайды: «Детальді толықтыру» әдісі, 
диалогты өз ойыңмен аяқтап, кластер жасау.
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Қолдау бойынша саралау. 
Берілген сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. 
Менің атым - ... . Мен Павлодар ... тұрамын. Павлодар ( қайда?) 

----- орналасқан. Шығыс аймақта тау, ... бар. Орталықта ... көп өседі.
Керекті сөздер: ( солтүстікте, Аяулым, астық, орман) 
Дереккөздер бойынша саралау. 
«Графикалық органайзер – сөздер тұжырымдамалық картасы» 

әдісі арқылы жаңа сөздер мен сөз тіркестерімен жұмыс істейді. 
Еңбекқор, ақылды, мейірімді, сабырлы, ғимарат

Сурет 1

Барлық оқушылар орындай алады:сөздер мен сөз тіркестерін 
құрастырады.

Оқушылардың көпшілігі орындай алады: сөздер мен сөз 
тіркестерін құрастырады және синоним жазады.

Кейбір оқушылар орындай алады: сөздер мен сөз тіркестерін 
құрастырады, синоним сөздермен сөйлем құрастырады, сұрақ қоя біледі.

Үлгі: Н. Ә. Назарбаев – Тұңғыш Президент. 
Топтау бойынша саралау. «Аралас топ ұйымдастыру»
1 Суреттерді мұқият саралап топқа бөліну.

  
     І топ – Павлодар      ІІ топ – Алматы  ІІІ топ – Нұр-Сұлтан

Сурет 2

2 «Мозаика» әдісі : Үш түрлі-түсті қағаздарда жазылған 
сөздерді бір сөйлемге жинақтап, топқа бөлініп отырады.

І топ: Біздің Отанымыз – Қазақстан.
ІІ топ: 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні.
ІІІ топ: Елбасы – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 
Үй тапсырмасы бойынша саралау. 
Барлық оқушылар орындай алады: «Алматының көрікті 

жерлері» тақырыбына сурет салыңыз. Сурет бойынша әңгімелеңіз.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Алматы туралы өлең 

жаттаңыз.
Кейбір оқушылар орындай алады: Тыңдалым мәтініне ұқсас 

өздеріңіз тұрып жатқан жеріңіз туралы шағын мәтін жазыңыз.
Жаңартылған мазмұн жағдайында оқытуды саралаудың 

маңыздылығы артуда. Жоғарыда аталған сипаттамалар бойынша 
саралау сабақта жақсы нәтижеге жетуге мүмкіндік береді. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Мұғалімге арналған нұсқаулық «НазарбаевЗияткелік мектебі» 

ДББҰ, 2014. 
2 Қараев Ж. А. Білім беру процесіндегі танымдық әрекеттің 

белсенділігі. Алматы, 2005. - 146 б. 
3 Тоқсанбаева Н. Қ. Оқыту процесі жүйесіндегі танымдық іс-

әрекеттің құрылымы // Алматы., 2001. - 28 б. 
4 Якиманская И. С. Личностно – ориентированное образования. 

– М., 2000. 
5 https://stud.kz/referat/show/74761 
6 http://expert.atamura.kz/ru 

МЕДИА ЖАРНАМАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЕРҒАЛИЕВ Қ. С.
ф.ғ.к., қауымд. профессор, ПМПУ, Павлодар қ.

НУРГАЛИЕВА З. К.
магистрант, ПМПУ, Павлодар қ.

Ә л е м д е г і  н а р ы қ т ы қ  қ а т ы н а с т а р д ы ң  д а м у ы м е н 
коммуникацияның маңызды түрлерінің бірі ретінде жарнаманың 
рөлі артты. Жарнама – белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталған 
және оны жүзеге асыруға ықпал ететінкоммуникативтікүдеріс.

file:///E:/%d0%90%d0%9d%d0%90%d0%a0%d0%90/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20XX-2020/12%20%d1%82%d0%be%d0%bc/1%20%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%b8%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5/1.4%20%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/6.%20http://expert.atamura.kz/ru
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Бұқаралық ақпарат құралдары – күнделікті теледидар, радио, 
мерзімді баспасөз басылымы және интернет сайттар. Оған қоса жаңа 
медиа мен жаңа ақпараттық технологиялардың ақпарат таратып, ақпарат 
жинақтауын да қосуға болады. Наполеон: «Жауға қарсы жүздеген 
мың қол әскерден, төрт газеттің ойсырата соққы беру мүмкіндігі 
зор», – деген. Бұқаралық ақпарат құралдарының адам өмірінде ерекше 
орын алатынын француз жазушысы Оноре де Бальзактың баспасөзді 
«төртінші билік» деп айтқанынан-ақ аңғаруға болады.

БАҚ – бұл мемлекеттік идеология құралы. Әрбір аймақтың, 
әрбір мемлекеттің өзіндік ерекшеліктері бар. Ірі мемлекеттер 
айналасындағы шағын елдердің мәдениетін басып, халқын өз 
аузына қаратып алуға талпынады. Сондықтан шағын елдердің өз 
мәдениетіне және өз ақпараттық саясатын жүргізу ісіне мығым 
болуы қажет. Бұл Қазақстан үшін, мемлекеттік тілдегі бұқаралық 
ақпарат құралдары үшін өзекті мәселе болып табылады. Осы 
бұқаралық ақпарат құралдарының бір түрі – жарнама.

Жарнама дегеніміз – белгілі бір зат пен құбылысты, іс-әрекет 
пен қызметті елге таныту, насихаттау, оларға деген сұранысты 
күшейту мақсатымен жарияланған хабарлама жиынтығы. Жарнама 
(жар+нама; «жар» – жария етті, мәлімдеді, хабар таратты, жарияланды; 
«нама» – араб, парсы «жазылған хат, шығарылған бәйіт, дастан» – 
қазақ мәдениетінде кең қолданылған ұғым, дефинициясы айқын 
термин. Энциклопедиялық, лексикологиялық, мағлұматнамалық, 
терминологиялық еңбектерде берілген анықтамалардан шығатын 
қорытынды – «жарнама – спектакль, концерт немесе көрермендерге 
арналған басқа да мәдени шаралар, спорттық жарыстар, ойын-сауық 
туралы хабарландырудың бір түрі».

Жарнама – тілдік құралдар арқылы да, вербалды емес құралдар 
арқылы да ұлттық мәдениеттің белгілерін көрсетуі қажет. Ал, 
ұлттық мәдениеттің танылуы тілдің ұлттық белгілері: сөз қолдану, 
грамматикалық заңдылығы, нормалары игерілгенде көрінеді. 
Жарнама мәтіні ұлт тілімен, ұлттық мәдениетпен байланысты 
қалыптасатын жағдайда ғана, өзінің негізгі мақсатын атқара алады.

Қазіргі қазақ жарнамалары таралу жолдарына, қамтитын 
тақырыптарына, түрлеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді: 

- сыртқы жарнама (маңдайшалар, жарнамалық қалқандар, 
панно, плакаттар);

- теле және радио жарнама (жарнама роликтері, жарнамалық 
телерепортаждар, теледидардағы жарнамалық қатарлар, радио 
хабарландырулар, радио роликтер);

- парақша жарнама (каталогтар, буклеттер, жапсырмалар, 
шағын жарнама парақтар, шақыру билеттері, баға көрсеткіштері);

- газер жарнамасы (газет-журналдарда жарияланған жарнама 
мәтіндері).

Жарнама беруде өнім туралы хабарлау жеткіліксіз, оның 
артықшылықтарын жариялау қажет.Қазіргі уақытта жарнама 
ұғымының көптеген анықтамалары бар.

Жарнама – тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық 
қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту 
мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, 
әдебиет пен өнер шығармаларытуралы хабар таратып, оларды 
әйгілеу.Жарнаманың мәні оның қоғамдық, экономикалық, 
маркетингілік және коммуникациялық рөліне байланысты.
Жарнаманың әлеуметтік рөлі оның адамдардың санасы, көзқарасы, 
пікірлері мен мінез-құлқының қалыптасуына әсерін тигізуінде.

Жарнама сұраныс пен ұсыныс жасауға,бәсекенің пайда 
болуына, инвестиция үйіруге, өткізу нарығының кеңеюі мен, сайып 
келгенде, жалпы экономиканың және оның әртүрлі саласының 
дамуына әсерін тигізеді. Бұл жарнаманың экономикалық рөлін 
ерекшелейді. Жарнама тек өнім туралы ақпарат беріп қана қоймай, 
оның тұтынушы санасында әлдебір бейне ретінде қалыптасуына 
әсер етеді. Осыдан жарнаманың коммуникациялық рөлін байқауға 
болады. Жарнама тауар сұранысының, өткізу көлемінің өсуіне 
тікелей әсер етеді. Нарықтық қатынас заманында жарнаманың, 
оның ішінде медиа жарнаманың дамуы әлдеқайда зор.

Медиа (ағылш. media) жарнама– бұл мақсатты аудиторияның 
назарын дәстүрлі тасымалдаушылардың көмегімен, сондай-
ақ коммуникацияның жаңа құралдары –сандық және желілік 
технологиялар есебінен жарнама материалдарына аударуға арналған 
мәтіндік, дыбыстық және графикалық ақпарат.

Осыған байланысты барлық медиалық жарнаманы шартты түрде 
классикалық және интернет-жарнамаға бөлуге болады. Бірақ онлайн-
көздер теледидар, радио және баспа БАҚ-тарды ауыстыратындықтан, 
интернеттегі медиалық жарнама ең танымал жылжыту құралдарының 
бірі болып табылады.Медиа-жарнама – жарнама алаңы болып 
табылатын сайттарда мәтіндікжәне графикалықжарнама материалдарын 
орналастыру.Көптеген белгілері бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы (БАҚ) жарнамаға ұқсаскеледі. 

Нақты медиа жарнаманың зерттей келе, бірнеше түрлері бар 
екені анықталды. Атап айтқанда, тележарнама, интернет арқылы 

http://bagdar.info/sabati-tairibi-kompeyuterdi-komegimen-habarlardi-abildau-jene.html
http://bagdar.info/kopbalina-s-s-tursingalieva-g-n-serikbek--n.html
http://bagdar.info/kopbalina-s-s-tursingalieva-g-n-serikbek--n.html
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жарнама, компьютерленген жарнама, тікелей пошталық жарнама, 
сыртқы жарнама, көліктегі жарнама, аудиовизуалды жарнама, 
радиожарнама т.б.

Радиожарнама. Негізгі түрлері – радиохабарландырулар, 
радиожурналдар, радиорепортаждар, радиороликтер.

Тележарнама. Ең танымал түрлері: телеролик, телехабарландыру, 
жарнамалық бағдарламалар, бағдарлама арасындағы телезаставкалар.

Аудиовизуалды жарнама. Бұл – жарнамалық роликтер, 
жарнамалық-техникалық фильмдер, жарнамалық-беделді фильмдер, 
бейне фильмдер және слайдтар.

Бүгінде жарнаманың жаңа түрлері мен жаңа қалыптары 
пайда болуда, алайда жарнама мәтінінде әрдайым негізгі, жетекші 
қызметті сөз атқарады. Жарнама тілі қазақ тілінде жаңа сала деп 
қарастыруға болады. Қазіргі таңда жарнама үстем болып отырған 
орыс тілінде дайындалады да, кейін қазақ тіліне аударылады. Бұл 
жағдай керісінше болуы тиіс. Алдымен қазақ елінде қазақ тілінде 
әзірлену керек. Сол тілдің ыңғайына жығылу, сол тілде қалай 
жазылса, үтір нүктесіне дейін қалдырмай, қазақ тілінде де солай жазу 
басым. Оған лайық балама немесе қазақ тілінің тілдік нормаларын 
сақтау ұмыт қалғандай. Сөзбе-сөздіктің қазақ тілінің грамматикалық 
құрылысына, қиыстыру жүйесіне қиянат жасаған жерлері баршылық. 
Қиыны, міне, осында. Небір жарнама аудармаларын оқып отырғанда, 
қарап отырғанда, не оқып, не түсінгенініңді білмей қайран қаласың. 
Бірен-сараны болмаса, кілең қазақ сөздерінен құрылған тіркестер 
өзара байланыспай, қиыспай нақтылы ұғым берместен сіресіп 
тұрады. Сөзім дәлелді болу үшін мысал келтірейін:

Строительные материалы – Құрылыс заттары
Оптом и в розницу –Көтерме және бөлшек.
Бұл мысалда сөйлем тиянақсыз, аяқталмаған. Негізгі 

ой – құрылыс заттарының көтерме және бөлшек бағамен 
сатылатындығында, яғни бұл сөйлем «баға» деген сөзді керек етіп 
тұр. Демек, «Құрылыс заттары. Көтерме және бөлшек бағамен» 
десе, сөйлем түсінікті болар еді.

«Құлақтан кіріп бойды алар» дегендей қандай керемет 
аудармалар.Нағыз өмірге сән беретін құбылыс.Осыларға қарап 
күнделікті өмірде де бір жаңалық барын білеміз, десек те қазақша 
жарнама тілін қалыптастырып, ұлттық бояуды сақтап отырсақ, іргесі 
берік ел болатынымыз айғақ.

Тоқсан сөздің тобықтай түйіні, көрнекі ақпарат пен жарнаманың 
аударма нұсқасын емес, семантикалық, грамматикалық, стилистикалық 

нормалары сақталған қазақша жарнама тілін дайындауға ерекше 
көңіл бөлу керек. Лингвистикалық тұрғыдан алғанда, жарнама 
практикалық қызметтің ерекше саласы болғандықтан, оның 
өнімдерін жарнамалық мәтіндергежатқызамыз.Алайда мәтіннен 
басқа коммуникацияның табыстылығын арттыратынерекше маңызы 
бар экстралингвистикалық факторлар маңызды рөл атқарады. Яғни 
ақпараттың негізгі тасымалдаушысы тек мәтін емес, жарнамалық 
дискурс болып табылады. Жарнамалық дискурстың бірнеше 
түрі бар. Атап айтқанда,когнитивті, эмоционалдық, әлеуметтік, 
психологиялық және т.б. Жарнамалық дискурстың бір түрі –
жарнамалық дискурстың прагматикалық бағыты.

ӘДЕБИЕТТЕР 
1 Ибраева Ж. Қ. Психолингвистика негіздері: оқу құралы. – 

Алматы : Қазақ университеті, 2010. – 125 б. 
2 Эдвардс Ч., Браун Р. Реклама в розничной торговле США. – 

М., 1987. – С. 9-11.
3 Асанбаева С. А. Жарнама саласында мемлекеттік тілді 

қолданудың әлеуметтік-лингвистикалық өзекті мәселелері: оларды 
шешу жолдары: филол. ғылым. канд. дисс. – Алматы, 1999. – 150 б. 

4 Сулейменова Э. Д., Шаймерденова Н. Ж., Смагулова Ж. С., 
Аканова Д. Х. Әлеуметтік лингвистика терминдерінің сөздігі. Словарь 
социолингвистических терминов. – Астана: Арман-ПВ, 2008. – 392 б.
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МӘШҺҮР ЖҮСІП (АДАМЖҮСІП) ЖАЗБАЛАРЫНЫҢ 
ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

НҰҒЫМАН М. Т.
магистрант, С. Торайғырова атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Жалпы қолжазбаның ертеде жазылғанына қарамастан, М. Жүсіп 
жазып қалдырған мұралар жақсы сақталған деуге болады. Себебі 
көнелігіне қарамастан ақын жазуы әрі ашық, әрі анық т.б. болып келеді.

Бұл жазбалар ішінде Мәшһүр Жүсіптің таза дінге қатысты, 
құран, дұға т.б. сөздерін қамтитын арнайы кітабы да бар. Мәшһүр 
жазбаларының жанрлар құрамы (миф, хикая, ғұрып жырлары, 
қаһармандар эпос, ғашықтық эпос, тарихи эпос, айтыс т.б. түрлері) 
әр түрлі болып келеді. Негізінен, Адамжүсіп жинаған фольклор 

http://bagdar.info/statistikali-bafdarlamalar-statistika-salasindafi-saralaufa-ar.html
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үлгілерінің басым көпшілігі – аңыздар, түрлі әңгімелер т.б. Мұндағы 
аңыздар: «Ой түндік беленде деген қай жерде», «Шайқы Бұрқы 
әулие», «Талмас ата әулие», «Болған ана мен Белен ата», «Асан 
қайғы», «Сүлеймен пайғамбар мен байғыз», «Нух пайғамбар мен 
бір кемпір» т.б. болып келеді. 

Адамжүсіп жазбалары арасында мифтер де, діни хикаяттар 
да кездеседі. Мәселен, «Нух пайғамбар мен бір кемпір туралы» 
хикаятта: пайғамбардың да адам тәрізді қателесуі сөз болады.

Нух пайғамбар туралы хикаяттар Библия мен Құранда 
баяндалатын топан су жайындағы сюжеттерге негізделгені белгілі. 
Ал, жер жүзін су басып, әлем теңіз астында қалатыны жөнінде 
мифтерді Библия заманынан да бұрын пайда болған Шумер иен 
Вавилион, сондай-ақ ежелгі Үнді мен Қытай мифологиясынан 
білеміз. Көне мифологияда да, Библия мен Құранда да топан су жер 
бетіндегі адамдарға арналған жаза деп айтылады. Кітапта топан 
су жіберілетінін Құдай (Алла тағала) алдын ала Нұх пайғамбарға 
ескертіп, кеме жасап аман қалуды ескертеді... Шығыс аңыз 
әңгімелерінде Сүлеймен патша туралы көп айтылатындығы белгілі. 
Сондай-ақ Мәшекеңнің «Сүлеймен пайғамбар мен құмырсқа» атты 
хикаятты өз алдына төртінші сюжет желісі деп атауға да болады.

Мәшһүр Жүсіп жазбаларында сондай-ақ тұрмыс-салт жырларының 
түрлері де кездеседі: беташар үлгісі, жар-жар, түрлі-түрлі баталар, 
жоқтау, жаңа түскен келінге ақ тілеу айту, келіншекке өсиет т.б.

Мәшһүр Жүсіп қыз бен жігіт айтысының не бір тың нұсқаларын 
да топтастырған. Мәселен, «Ұлбике қыз бен Күдері қожа айтысы», 
«Ұлбике қыз бен Қарақалпақ Жанкел ақын айтысы», «Ұлы жүз 
Үйсіннен шыққан Үмсін қыз бен Заман қожа айтысы», «Шоң 
Торайғыр ақыны Орманшы Сақау ақыны мен Қаракесек қызы 
Тоғжан айтысы», «Қалдыбай қожа мен Соқыр Шөже айтысы», 
«Соқыр Шөже мен Қаракесек ақыны Балта айтысы», «Қаракесек-
Қамбар Жанақ пен Найман Сарыбай айтысы», «Қаракесек-Қамбар 
Жанақ пен Найман Түбек айтысы», «Қаракесек Қамбар Жанақ пен 
Орманшы – Сақау ақын айтысы», «Қуандық Алтай бір ақыны мен 
Найман қызы Опан айтысы», «Керей-Тұрлыбике ақыны Үрімбай 
мен Арыстанбай ақын айтысы», «Айдабол-Күліктің Күлігінен 
шыққан Жамшыбай ақыны мен Найман-Түбек айтысы», «Ақбала 
қыз бен Боздақ жігіт айтысы», «Қыз бен жігіт айтысы» т.б. 

Мәшһүр Жүсіп халық ішінен «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», 
«Ер Көкше», «Ер Сайын», «Нәрік ұлы Шора батыр» т.б. тәрізді 
қаһармандық жырлар мен «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Алтынбас-

Күмісаяқ» т.б. ғашықтық жырларды, сондай-ақ «Киік», «Бозторғай», 
«Дін үйренетұғын» тәрізді басқа да үлгілерді қарастырған. Мұндағы 
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ер Тарғын», жырларын Адамжүсіп 
1866 жылы Қамараддин хазіреттің қолжазбасынан алғанын, оны 
жаттап, ел арасында тыңдаушыларға таратқанын білеміз.

Мәшһүр Жүсіп (Адамжүсіп) халық арасынан әр түрлі ертегі 
үлгілерін де қағазға түсірген: «Еділ Жайық», «Көр ақтарған 
Жаманбай», «Баһырам патша туралы», «Есен тентек туралы», «Ертеде 
бір хан болыпты», «Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама», «Еңсегей 
бойлы Ер Есім», «Алама хан», «7 жасар желкілдек», «Ер Тарғын», «Әз 
Жәнібек және бір ұста», «Екі патша», «Әділ би», «Сүйіндік Олжабай 
батыр», «Тама Сарыбас мерген» т.б. Бұл қағазға түскен ертегілер ішінен 
«Алаша хан», «7 жасар желкілдек», «Еңсегей бойлы Ер Есім», «Тама 
Сарыбас мерген» атты нұсқалар Адамжүсіп атынан жарық көрді. 

Мәшһүр Жүсіп (Адамжүсіп) қолжазбалары арасында «Еңсегей 
бойлы ер Қасым» атты ертегі (шамасы «Ер Есім» болар), онда 
жоғарыдағы ертегімен қоса бірнеше фольклор нұсқалары да бар. 
Оларды 1920-21 жылдары Әбубәкір Диваев жинаған» деген дерек те бар.

Мәшһүр Жүсіп шығармалары ішінде көптеп мақал-мәтелдер де 
кездеседі: «Ат биеден туады, алып анадан туады деген сөз тарауларының 
мәнісі», «Екі қырағыдан су қараңғы», «Ұйқыда өскен бұзау өгіз 
болмайды», «Абылай аспас сары бел» т.б. Мәшһүр Жүсіптің жинаған 
мақал-мәтелдері қайдан жазып алғанын, көбінесе сөз арасында айтып 
кетіп отырады. Мәселен, «Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес» деген 
мақалды Адамжүсіп: «Күні кеше Сарыарқада қасиетті, шарапатты 
болып өткен Ғайса Бикей ишан дуан айтып отырады», - дейді. 

Сол сияқты: «Байды құдай атқаны, жабағы жүнін сатқаны», 
деп басталатын топтамадағы мақал-мәтелдерді Мәшһүр Жүсіп 
Шортанбай қожа айтты десе, «Қарадан хан қойса, қасиеті болмайды, 
«Үлгісізден би қойса, өсиеті болмайды» - деген жолдан басталатын 
мақал-мәтелдерді Мұса Шорман би ұғылынан естігенін жазады. 
Мәшһүр Жүсіп Абай Құнанбайұлының да үлгілі сөздерін қағазға 
түсірген. Жалпы жиналған мақал-мәтелдердің көпшілігіне дерлік 
Мәшһүр Жүсіп анықтама мен сипатамасын т.б. бірге беріп 
отырған. Яғни ол мақал-мәтелдердің қандай жағдайда, не себептен 
туғандығына, ел арасында не үшін қолданылатынына, о баста қандай 
мағына бергендігіне, тіпті қай заманнан бері айтылып жүргендігіне 
де т.б. назар аудартады», - деген құнды пікірлер кездеседі. 

Жазбаларының бірінде: «Молдалар», «Құдай сөзі құран 
айтады», «Пайғамбар сөзі хадис-шариф мынау», «Хадис-шариф, 
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алла жаратады», «Шіл Алутин мен Алайман, хадис-шариф»,-
делінген айдармен мақал-мәтелдер топтамалары кездеседі.

Фольклорды жинаушылық барысында белгілі фольклортанушы 
ғалымдар Шоқан Уәлиханов, Василий Василивич Радлов, Григорий 
Николаевич Потанин т.б. тәрізді Адамжүсіп те өзіндік жинау 
әдістемесін қолданғаны белгілі. Олар: тілдік ерекшеліктерді сақтау, 
түпнұсқа дәлділігі, айтушы аузынан сол қалпында қағазға түсіру, 
арнайы бір жанрға лайықты материалдарды жинау мен топтастыру т.б.

Белгілі фольклортанушы Әбубәкір Диваевтың да жинау 
әдістемесінің осы сипатын ғалым Нина Смирнованың еңбегінде 
кездеседі: «Широта охвата всех элементов народной поэзии отличает 
методику Диваева-собирателя. Он записывает массу жанров 
казахского фольклора: эпос и сказки, сказания и легенды и побасенки, 
нравоучения, пословицы и загадки, песни и айтысы, заговоры, 
заклинания, обрядовую поэзию, песни баксы и бадик» [1, б. 151]

Мәшһүр Жүсіп (Адамжүсіп) өз өмірінде Бұхар, Ташкент, 
Түркістанға 3 рет сапар жасағаны мәлім. Бірі – біз айтып кеткен  
29 жасар кезі болса, 1887 жыл, екіншісі – 37 жасар кезі де 1895 жыл, 
үшіншісі – 49 жасында, яғни 1907 жылы.

Жоғарыда аталған сапарларында тек білім-ғылым жолын ғана қумай 
Мәшһүр Жүсіптің халық аузынан не бір аңыз-әңгімелерді, тұрмыс-салт 
жырларын, билер мен хандар сөздерін, ертегілер мен жырларды, ақындар 
айтысы мен өлеңдерін, тарихи уақиғаларды т.б. бәрін хатқа тізбектеп 
түсірумен болған. Және де ол сапарларында кімдермен кезіккенін, 
жолыққанын, кімдермен дәмдес, табақтас болғанын, кімнен не жазып 
алғанын т.б. көрсетіп отырғаны – бәрі фольклор тарихы үшін мәнді. 

Қорыта айтқанда Мәшһүр Жүсіп (Адамжүсіп) жинаушылығы 
3 түрде, 3 әдісте жүргенін анықтаймыз. Олар:

а) ауызша айтылғанды сөзбе-сөз, немесе тыңдау негізінде 
хатқа түсіру;

ә) ел ішіндегі қолжазбалардан көшіру;
б) ертеректе шыққан кітаптардан көшіріп алу.
Мәшһүр Жүсіп Баянауыл жерінде туып, Бұхарда дін оқуын 

үйренген. Бірақ ол молдалықтан қол үзіп, «Дала уалаятының газеті», 
«Айқап» журналының бетінде елдің әл-ауқаты мен хал-жағдайына 
қатысты өлең, мақалаларын жариялап, қазақ ауыз әдебиетін көп 
жинаған адам. Көзі тірісінде бірнеше өлеңдер жинағы жарық көреді.

Оның шығармаларының басты тақырыбы – ұлт еркіндігі, жер-
су, әлеуметтік мәселелер, кәсіпкерлік, шаруа тілегі, дін бостандығы, 
оқу-ағарту, білім, отарлық езгіге қарсылық, қоғамдағы қайшылықты 

сынау т.б. өз кезеңі үшін үлкен мәні бар халықтық-демократиялық 
мәселер болды.

«Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі» деген туындысында ол 
1905 жыл көтерілісіне үлкен үміт артқаны белгілі. Ақын бостандық 
күресіне түскендерді «арыстанға» теңей отырып, қалың бұқараны 
да саяси күреске шақырады. Халықты шырмап отырған патшалық 
тәртіпке бұдан артық қарсылықтың болуы мүмкін емес. Бұл тұста 
Мәшһүр Жүсіптің діни түсінігі мол бола тұрса да, ол революциялық 
сананың жыршысы болды. 

Профессор  Бейсенбай  Кенжебаевтың :  «Мәшһүр 
шығармаларының көпшілігінде заман жайын айтады, қазақтың 
жаман мінездерін, қазақ арасындағы феодализм қалдығын, би-
болыстарды, патша өкіметінің чиновниктерін сынайды» - деген 
пікірі өте орынды айтылған деп бағалауымызға болады. 

Жалпылап айтқанда, менің ой-пікірімше Мәшһүр Жүсіп Көпеев 
шығармаларынан шығыстың ұлы шайырларының, Абайдың үлгі-
өнегесі, озық ойлары байқалып тұрады. 

Қазақстанның халық жазушы, мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, филология ғылымдрының докторы, ақын Әбділда 
Тәжібаев: «Мәшһүр Жүсіп Көпеев дегенді білмейтін қазақ 
зиялыларында жан жоқ. Әрі ақын, әрі ақылғой жан, ұлы Абайға 
ілесе шықты да осы данышпан ұстаздың ағартушылық жалын берік 
ұстанды. Ақындығын да мұрат етті», - деп терең талғапты.

Ақынның адам өмірі, тіршілік туралы өлеңдерінен өзі өмір бойы 
іздеп, көп зерттеген ұлы жырау – Бұқар жырау шығармаларының 
әсерін сезінуге болады. 

Үш жасынан бастап, жетпіс үш жас аралығындағы өмірінен 
деректер келтіруі, өмір сыры мен қызық қиындығын, мәнін жүйелеп 
айту бар.

Жалпы ақын шығармаларына зерделей қарап, тереңірек 
үңілсек, поэзияны жан сезім емес, үлкен саяси мазмұнын 
құралына айналдыра білген, әділеттілік пен бостандық идеясын 
жырлағандығын айқын сезінеміз.

Сондықтан да Мәшһүр Жүсіп «1905 жылдың жыршысы, 
патшалық тәртіппен капитализмнің сыншысы, ұлт-азаттық 
қозғалыстың басты ақыны», деп бағалаумызға әбден болады.

Мәшһүр Жүсіп өлеңдерінің озық үлгілері – мысалдары 
«Шайтанның саудасы» өлеңінде шайтан 5 есек, 10 кашырға жүн 
артып базарға бара жатады. Оның бірінде өтірік, бірінде күншілдік, 
қастық, айла, озбырлық, зұлымдық, ұрлық сияқты заттар бар; Ғайса 
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жолығып, «Мұның ішерге ас, киерге киім емес, кім алады?» - десе, 
шайтанның заттарын би-болыс, ұры-қары, бай-молда, ишандар бір 
сәтте қағып әкетеді. Бұл сол кезеңдегі саяси тәртіпті, ақшаның 
үстемдік құрған заманын сынайтын сатира.

Ақынның мысал өлеңдерін негізгі ой желісі шығыстың ұлы 
ақындарының бірі Румидың «Ұрланған қой хақында», «Қараңғылық», 
«Каһарлы шах қақанда тағы басқа өлеңдеріндегі әлеуметтік қоғам 
шындығын бейнелейтін сатирамен бір сарындас, өзектес.

«Бұлбұл мен қаршыға» өлеңінде ақын Мәшһүр Жүсіп осы екі 
образды салыстыра отырып суреттеген. Бұлбұл ұзақ күндер бойы 
қызыл гүл мен таңның атуын жырласа, қаршыға мырзалардың 
қолында жүріп түз (дала) құстарын ұстайды, жыртқыш бейнесінде 
көрсетілген. Мұнда да билеуші таптың зорлық-зомбылығы сынға 
алынған. Сол сияқты «Тырна мен қасқыр өлеңі ұлы ақын Абайдың 
аудармаларындағы «Есек пен бұлбұл», «Қарға мен түлкі», т.б. қазақ 
ақындарының мысал өлеңдерін үндестік тапқан.

«Жарты нан хикаясы» атты мысалында ақынның айтар аты 
шығыс ақындары мен ойшылдарының, Абайдың қара сөздерінің, 
даналық мәйегімен төркіндес.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы:
«Өсекті қожа, молда айтады.
Басқадан олар тіпті оңды айтады.
Арасын ағайынның балдай тәтті,
Дау – жанжал ұрыспенен молайтады», 

– деп, ауыл арасындағы шала оқыған, білімі таяз, тек «жаназа» 
шығарсақ дегенді білетін молда мен қожаларға қатты сынайды, 
Өйткені, Мәшһүр есімі көзінің тірісінде-ақ көп жерге тарап кеткен, 
ақынның бұл кезде бірнеше кітаптары шығып, елге танылса, 
екіншіден көне мұраларды жатпай-тұрмай хатқа түсіріп белгілі 
болғаны, «ғұлама» атанғаны, жұрттың айрықша құрметіне бөленгені 
белгілі. Осындай оқығаны да, тоқығаны да мол соншалық білімі иесі 
Мәшһүр Жүсіптің ерекше бір қасиеті-молдалық құрмауы. Халқын 
жан-тәнімен сүйетін ақындарға тән қасиет, қарақан басының 
қамын ғана ойлап қоймай, өзгелердің де мұң-мұқтажы үшін «қара 
қылды қақ жаратын» әділдігімен, турашылдығымен ел ішінің 
«пысықтарына» жақпай қалатын кездері болған:
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қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, № 21 ЖОББМ, Павлодар қ.

Еліміздің білім саласындағы түбегейлі өзгерістердің бірі - орта 
білім беру мазмұнының жаңартылуы. Бұл пән мазмұны мен оны 
тиімді меңгертудегі технологиялар мен әдіс-тәсілдердің жаңаруымен 
ғана емес, жалпы білім берудің пәлсапасының да өзгеруімен 
байланысты. Басты ерекшелігі ең алдымен, пән мазмұнының 
спиральді қағидатпен берілуі. Бұл дегеніңіз - оқушының белгілі бір 
дағдыны жүйелі түрде жеңілден күрделіге өту қағидатына сәйкес 
игеруі. Мәселен, грамматикалық нормаларды сақтау бойынша 
оқу мақсаттарын игеруде оқушы 2-сыныпта мұғалімнің көмегімен 
түбір және көмекші сөздерді ажырататын болса, келесі сыныпта 
негізгі түбірге жұрнақты жалғау арқылы туынды сөз жасап, 
түбірлес сөздердің мағынасын ажыратады, 4-сыныпта күрделі 
сөздердің түрлерін ажырата алатын болады. Екінші ерекшелігі – 
оқу мақсаттарының Блум таксономиясы бойынша берілуі. Яғни, 
оқушылар алдымен ойлаудың білу, түсіну, қолдану, кейін талдау, 
жинақтау, бағалау деңгейлерін игеретін болады. Үшінші ерекшелігі 
-оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді 
жоспарлар арқылы ұйымдастырылуында. Дәстүрлі педагогика 
тілімен айтатын болсақ, бағдарлама, күнтізбелік, күнделікті сабақ 
жоспарлары арқылы сабақтың ұйымдастырылуы. 

Білім мазмұнын жаңартудың негізгі түйінді мәселелерінің 
бірі оқушылардың өз оқуы үшін жауапкершілікті ала отырып, 
өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды шеше отырып, тәжірибе 
жинақтауы болып табылады. Шетел ғалымы Венден (1985) оқылым 
әдіс-тәсілдері оқушының өз оқуы үшін жауапкершілік ала отырып, 
өзінің оқудағы проблемаларын шешуге мүмкіндік береді деген 
тұжырым жасайды [2]. Жалпы адамның бақытты әрі табысты өмір 
сүруі оқумен, еңбекпен байланысты екендігін бұрын да, бүгін де 
өз қызметінде белгілі бір нәтижеге, пайдаға жеткен тұлғалар айтып 
та, жазып та жүр. Адамның табысты болуының басты сыры да осы 
оқумен байланысты. Демек, оқушының оқылым дағдысы неғұрлым 
жақсы жетіліп, қалыптасса, оның табысты болуға соншалықты 
мүмкіндігі зор. Оқылым ол тіл үйренуде ғана емес, өз ана тіліңде 
де оқып-үйрену аса маңызды. Бірақ біз өз мақаламызда мемлекеттік 
тіл - қазақ тілін үйренудегі оқылым дағдыларын қалыптастыру мен 
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дамытудың негізгі мәселелерін қарастыратын боламыз. Оқылым 
– оқушының оқу сауаттылығын қалыптастырудың бір бөлігі. 
Оқылым дағдылары тікелей жазылым кезеңімен байланысты. Оны 
оқу үдемелігін қалыптастыру кезеңдеріне қарап та танып білуге 
болады. Ф. Оразбаева өз зерттеулерінде «оқылымның берілген 
материалды түсініп, ұғу ғана емес, ондағы әрбір тілдік-қатысымдық 
тұлғалардың мағынасын білу, қалпын тану және оны тілдік қарым-
қатынаста кеңінен пайдалану керектігінің» маңызды екендігіне 
баса назар аударады [3]. Оқылым кезінде тіл үйренуші қажетті 
ақпаратпен танысады, оны өзінің тәжірибесінде пайдалануды 
негізге алады. Оқылым арқылы тіл үйренушінің танымы кеңейеді, 
ойлау жүйесі дамитын болады. Оқылым механизмдерін қолдана 
отырып, мәтіндегі өзіне қажетті ақпаратты алатын болады. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасында оқылым бойынша 
оқу мақсаттары келесідей жіктеліп берілген: 

Кесте 1
Оқылым бойынша 
оқу мақсаттары

Жүзеге асыру жолдары

Мәтіндегі ақпаратты 
түсіну 

Мәтіндік және графиктік ақпаратты түсіну, оларға 
түсініктеме беру дағдыларына арналған. Деректері 
бар мәтін немесе сызба, кесте, диаграмма беріледі. 
Оқушылар ақпаратты талдайды. 

Стильдік 
ерекшеліктерді 
анықтау 

Стилистика ғылымындағы стиль түрлерімен 
танысады. Стильге байланысты жанр түрлерімен 
танысады. Ашық және жабық сұрақтар 
арқылы мәтіннің тілдік құралдарын, жанрлық 
ерекшеліктерін ажыратады. 

Көркем шығарма оқу Көркем шығармалардан үзінді беріледі. 
Түпнұсқалық мәтін немесе бейімделген 
мәтін. Ашық және жабық сұрақтар бойынша 
кейіпкерлерді талдау, негізгі ойды, тақырыбын 
анықтау жұмыстары жүргізіледі. 

Мәтінге 
салыстырмалы 
талдау жасау 

Оқушыларға әртүрлі мәтін беріледі. Оқушылар 
мәтінге салыстырмалы талдау жасай отырып, 
тілдік ерекшелігін, тақырыбын, мақсатты 
аудиториясын, көтерілген мәселені анықтайды. 

Қосымша ақпарат 
көздерінен алынған 
мәліметтерді оқу 

Тақырып бойынша газет-журнал, ғаламтордан 
мәтін беріледі. Қосымша ақпарат көздерінен 
алынған мәтіндерді оқи отырып, қажетті ақпаратты 
табады, қарама-қайшылықтарды анықтайды. 

Өзіндік көзқарасын 
білдіру және бағалау 

Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолданып, 
көтер ілген  мәселені  шынайы өмірмен 
байланыстырады, баға береді, ойын дәлелдеп 
жеткізеді. Мәтіннен кейінгі кезеңге жатқызуға 
болады. Оқушыларға арнайы талқылау сұрақтары 
беріледі. 

Енді осы оқу мақсаттарына қалай қол жеткізуге болатынына 
жеке-жеке тоқталып өтейік. Оқылым әдіс-тәсілдері 3 кезеңді қамтиды. 

Оқылым алдындағы кезеңде оқушылар мәтін мазмұнын 
терең ұғу үшін, сондай-ақ оқылымды барынша тиімді қолдануға 
көмектесу үшін суреттерді, тақырып атауларын қалай қолдану 
керектігін, мәтіннің мазмұнын табуды және зерттеуді үйреніп, 
өздерінің анағұрлым тиімді оқуына көмектеседі. 

Оқылым барысында оқушылар маңызды ақпаратты қажет емес 
бөліктерінен қалай ажырату керектігін үйреніп, оқу жылдамдығын 
қалай арттырып, бұрын таныс емес сөздердің мәнін қалай ажырату 
керектігін үйренеді. 

Оқығаннан кейінгі кезеңде оқушылардан қайтадан оқып 
шығып, белгілі бір ақпаратты табуды және оқығандарын түйіндеуді 
сұрауға болады [2]. 

Осы оқылым кезеңдерін сақтай отырып, мәтіндегі ақпаратты 
түсіну үшін алдымен деректері бар мәтін немесе сызба, кесте, 
диаграмма беріледі. Оқушылар ақпаратты талдайды. Осы жұмысты 
ұйымдастырар алдында тыңдалым, айтылым дағдылары бойынша 
жұмыстар жасап аламыз. Тақырыпқа сәйкес ресурстарды іріктеп 
ұсынамыз. Мәтіндегі ақпаратты түсінудің түрлі тиімді тәсілдері бар. 
Ол үшін негізгі түйінді сөздерді тауып, олармен жеке жұмыс ажауға 
болады. Түйінді сөздердің негізінде негізгі ақпаратты түсінеміз. 
Оқылым кезеңінде негізгі ақпаратты бөліп алып, олардың негізінде 
жатқан өзекті ойды талқылаймыз. Оқылым кезеңінде топтық, жұптық 
талқылау жұмыстарын жасаған әлдеқайда тиімді болады. Оқылымнан 
кейінгі кезеңде осы сөздері талқылап, түсінген ақпаратты өз 
қажеттеріне қаншалықты жарата алды сол туралы ой өрбіткен дұрыс. 
Бұл оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін «Ой қозғау», «Миға шабуыл», 
«Ара», «Галереяға саяхат» әдістерін пайдаланған тиімді болады. 

Стильдік ерекшеліктерді анықтау оқу мақсаттарына қол жеткізу 
бүгінгі күндегі заманауи оқу тәжірибесін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Оқушылар әр түрлі стиль түрлерін меңгеру арқылы жарнама, 
хабарландыру, хат жазу, ресми іс-қағаздарды ресімдеуді үйренеді. 
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Бұл жерде «постер», «автор орындығы», «идеялар қобдишасы», 
«ментальді карта» сияқты тәсілдерді ұтымды пайдалануға болады. 
Мәтіннің стильдік ерекшеліктерін жетік меңгеру үшін оқушыларға 
дайын шаблондардарды(құрылымдарды) беру арқылы қолдау 
көрсету тиімді болмақ. Әсіресе тапсырманы саралап беру арқылы 
деңгейі әр түрлі оқушылардың жұмыстарын табысты етуге болады. 

Келесі көркем шығарманы оқу мақсатын мұғалімнің түрлі 
тәжірибелерге сүйене отырып, оқушыларды қызықтырып өткізуіне 
«венн диаграммасы», «торлы диаграмма», «әңгімелеу пирамидасы» 
сияқты алуан түрлі графикалық органайзерлер ықпал етеді. Көркем 
шығарманы оқу кезінде оқушыларға сөздіктермен жұмыс жасатқан 
жақсы. Бұл мәтін туралы негізгі ақпаратты қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Оқушы негізгі ақпаратты оқып, түсінгеннен кейін ол 
ақпараттарды жүйелеп, жинақтап беруге тырысады. Осы кезде топтық 
талдау жұмыстарын жүргізген тиімді болады. Кейіпкерлерді талдау, 
сипаттама беру кезінде топ болып талқылау, сыныптың басқа бөлігінің 
алдында қорғау оқушылардың білімдерін одан сайын бекіте түседі. 
Жалы көркем шығарманы оқу мақсатының табысты жүргізілуі келесі 
мәтінге салыстырмалы талдау жасау оқу мақсатын тиімді меңгертуге 
негіз болады. Мәтінге салыстырмалы талдау жасау кезінде оқушының 
грамматикалық бірліктерді тереңдей меңгеруіне мүмкіндік туады. 

Оқушылардың жалпы оқу мақсатына қол жеткізуіне мүмкіндік 
беретін тиімді құралдардың бірі - ресурстар. Ресурстардың алуан 
түрлілігі оқушылардың қосымша ақпарат көздерімен жұмыс жасай 
алуына, өзіне қажетті ақпараттарды іріктеп, қолдана білуіне ықпал 
етеді. Қосымша ақпарат көздерімен жұмыс жасау оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын да арттырады. Өзіндік көзқарасын 
білдіру мен баға беруде оқушылар «сана саяжолы», «ар-ождан 
аллеясы», «бес жолды өлең» т.б. әдістерді тиімді пайдалана отырып, 
қорытынды жасай алады. Оқылым бойынша оқу мақсаттары Б.Блум 
таксономиясының негізінде құрастырылған және оқушының тілдік 
дағдыларды жетік әрі жылдам меңгеруіне ықпал етеді. 
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функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мұғалімнің 
кәсіби құзыреттілігі. - Алматы, 2014.

ҚАНЫШ СӘТБАЕВ – ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕ 
ҮЛЕС ҚОСҚАН ҒАЛЫМ

ОРАЗАЛИНОВА А. Қ.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, № 28 ЖОББМ, Павлодар қ.

«Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңменен жер қойнына 
кірер денең,» - деп Ұлы Абай айтқандай, әдебиет пен өнер шырылдап 
туған шарана сәбиден бастап еңкейген кәріге дейін қызмет етеді. 
Қазақта көп қырлы адам көп болған, солардың бірі – Сәтбаев. Ол 
ғалым, геолог, инженер, заңгер ғана емес, қаламгер де болған. Он 
жылдық қазақ мектептеріне алгебра оқулығын алғаш жасаушы. Абай 
шығармаларының алғашқы бір басылымының редакторы. Ер Едіге 
туралы жырды алғысөз, түсініктеме жазып, жинақ етіп шығарушы. 
Мұрын жырау мен Қырымның қырық батырын жоқтаушы. Өз 
дәуірі тыныс-тіршілігінің шежірешісі. Әдебиет пен өнердің басқа 
ғылымдардан ерекшелігі ол белгілі бір топқа, белгілі бір мамандық 
иелеріне ғана қызмет жасамайды. Әдебиет пен өнер жалпы халықтың 
ортақ қазынасы. Әдебиеттану тақырыбына түрен салған бүгінгі 
күнге дейін жүздеген әдебиетші ғалымдар ұлттық әдебиетіміздің 
өсіп-өркендеуіне, оның теориялық негізінің қалыптасып дамуына 
өз үлестерін қосты. Сонымен қатар әдебиетпен тікелей байланыста 
зерттеліп сол сөз өнерімен егіз ұғымда үндесіп келе жатқан қазақ 
саз өнерінің де майталмандары қыруар істер тындырды. Соның 
арқасында ұлттық театр өнері, музыка өнері, би өнері бүгінгі күнде 
әлем сахналарында қазақ халқын жер жүзіне танытып, қазақ өнерінің 
інжу-маржандарын мойындатып, шет жұрттарға таңдай қақтырып жүр. 
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Қазақ әдебиетінің теориясын қалыптастыру ісінде ғалым-әдебиетшілер 
әдебиеттің түрлі саласында сан алуан ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жарыққа шығарды. Болашақ ұрпақ үшін бағасыз мол мұралар мен 
рухани қазынаның кілтін жасап берді. Сондықтан да әдебиет пен өнер 
тақырыбына, оның зерттелуіне үлес қосқан әдебиеттанушылар мен 
өнертанушылардан басқа мамандық иелерінің де ат салысқан кезеңдері 
болды. Олар қазақтың қара өлеңін жанына тоқып, қазақтың әсем 
сазына елтіп, күйіне балқып өскен, шешендік өнерді құлағына құйып, 
жүрегіне түйген дарынды тұлғалар. Солардың бірі, әрі бірегейі қазақ 
ғылымын әлемдік деңгейге көтерген инженер-геолог, академик-ғалым, 
Ұлттық Академиямыздың тұңғыш президенті, әрі ұйымдастырушысы 
болған Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Оның қазақ әдебиеті мен өнеріне 
қосқан үлесі, араласпаған, қалам тартпаған ғылым саласы кемде-кем.  
Қ. И. Сәтбаев ауыз әдебиетінің жетік білгірі екені, оның шешендік 
қабілеті, әншілігі, өз ұлтының салт-дәстүрінің білгірі әрі соны 
қастерлей білетіндігі жөнінде орыс ғалымдары мен қазақтың өнер 
шеберлері мойындап қойған. Академик-ғалым, геолог М. Усов,  
А. В. Затаевич, В. Г. Ерзакович, Е. В. Лизунова, Ә. Қашаубаев жазбалары 
соның дәлелі. Диапазоны мүдделерін академик Қ. И.Сәтпаев болды 
ерекше кең және атанатын шеңберінен жаратылыстану ғылымдары. 
Ол үлкен білгірі, қазақ тарихы, әдебиет, мәдениет, этнография, музыка 
және фольклор, барлығымызға белгілі оның археологиялық қазба 
жұмыстары Орталық Қазақстанның аумағында еңбектері, педагогика 
мен әдебиеті. Ол бірінші бағалады мәні роман М. О. Әуезов «Абай 
Жолы» тапсырды 25 халық әндерін жинаған. А. Затаевичу қалдырып, 
көптеген театр, өнер, мәдениет, тәрбие, жастар. Б. Г. Ерзаковичтің 
пікірінше Қ. Сәтбаев «Қазақстандағы өнер зерттеу ғылымын 
ұйымдастырушылардың бірі ретінде қазақ музыкасының ұлттық бай 
қорына өзіндік жеке үлесін қосты». Ол тамаша ән салатын, домбыра, 
скрипка, балалайка, баян, гитара және басқа аспаптарда шебер 
ойнайтын және музыкалық шығармаларды жинақтап, театр, музыка 
өнері, мәдениеттің мән-мағынасы мен дамуы туралы жазды. Терең 
білім мен ойлану Сәтбаевқа Алтыншоқы тауларындағы өз заманында 
Дешті Қыпшақ жеріне баса-көктеп кірген Темірланның жорығы  
(1391 ж.) туралы жазба ескерткіштің мазмұнын түсінуге көмектесті. 
Ежелгі ескерткіштердегі қойтас, балбал тастар, суару жүйелерінің 
қалдықтары, қазыналарды танып білу негізінде қазақтарда ежелгі 
мәдениет жоқ деген пікірдің қате екенін дәлелдеді. 

«Қаныш ғалым-геолог болмай, әнші болса да бүкіл қазаққа 
танымал зор әнші болатын еді», – деген ән атасы Әміренің сөзі 

Қ. Сәтбаевтың әншілік дарынына берілген баға. Қаныштың әнге, 
өнерге, әдебиетке құштарлығының оянуына жерлес ақын-сазгерлер 
Жаяу Мұса, Майра, Иса, Әмірелер әсер етсе, оның азаматтық, 
зиялылық тұлғасының қалыптасуына Алаш көсемдерінің ықпалы, 
солардың тәлімі айрықша болғандығында жатыр.

Семейдің мұғалімдер семинариясында оқып жүрген жас 
Қаныштың дәріс тыңдаған ұстаздары А. Байтұрсынов, М. Дулатов,  
Ә. Бөкейханов, Ә. Сәтбаев, ерлі-зайыпты Нұрғали, Нәзипа 
Құлжановтар сияқты Алаш арыстары білімге құштар жас жігіттің 
дүниетанымының жаңаша қалыптасуына зор ықпал етті. Яғни Қаныш 
пен Мұхтар, Жүсіпбек пен Әлкей Алаш арыстары баптаған «жас 
бөлтіріктер» еді. Өкінішке орай кейінгі жылға дейін біз оны айта 
алмай келдік. Сол Алаштың соңғы тұяқтары, жас бөрілері Мұхтар мен 
Қаныштың ХХ ғасырда қазақ әдебиеті мен ғылымын қандай деңгейге 
көтергені әрбір көзі ашық адамға айдан анық белгілі болып отыр.

Сол семинарияда жүріп Шығыс Европа классиктерімен жете 
танысқан, олардың өміршең туындыларымен сусындаған Қаныштың 
әдебиетке деген құштарлығы бұрынғыдан да арта түсті. Бала кезінен 
ұлтының ауыз әдебиетімен ауызданып, соның кәусарына қанып өскен 
Қаныш жетілген үстіне жетіле түсті. Семинарияда өткізілетін түрлі 
әдеби кештерге белсене қатысты. Ұлы Абай өлеңдерін нақышына 
келтіре оқып, музыкалық аспаптарда ойнап, ән де шырқаған еді. Оның 
үстіне қасында қазақ прозасының болашақ екі алыбы Жүсіпбек пен 
Мұхтар бірге оқып жүргенде Қаныштың сөз өнеріне деген құштарлығы 
неге артпасқа. Артты да. Кейін Қ. Сәтбаев жер асты байлығына 
барлау жасай жүріп, сөз өнерін барлауға да, ауыз әдебиетінің кейбір 
нұсқаларын жазып алып, талдау жасап, зерттеу жүргізуге де уақыт 
тапқанын көреміз. 1926 жылы Томскідегі индустриялық институтты 
бітіріп келгеннен кейін өнеркәсіп тақырыбын құлай жазған. 
Публицист істелетін жұмыстарды да саралады. Кен зерттеу саласында 
кен шығатын жерлердің маңыздылырын белгілеуді, кені бар басқа 
жерді ашуды, жалпы кен зерттеу ісін дамытуды ұсынды. 

М.  В .  Ломоносов  Орыс  Ғылым Академиясының 
ұйымдастырушысы, артта қалған елдің ғылымын жаңа биікке көтерген 
реформатор болса, Қаныш қазақ ғылымының дамуына негіз салып, 
Қазақ Ғылым Академиясын ашқан ғалым болды. Екі ғалымның да оқып 
білім алған, жетілген тұстары өз елдерінің экономикасы енді жетіліп, 
өндіріс күштері мен ғылымы жаңадан қалт-құлт етіп дами бастаған 
кезеңмен тұспа тұс келді. Ломоносовтың басты ғылыми еңбектерінің 
бірі «Металлургияның басты негіздері және кенді жыныстар» болса, 
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Қ. Сәтбаевтың басты ғылыми еңбегі «Жезқазғанның мыс кенді аймағы 
және оның минералды ресурстары» деген атпен белгілі болды

Орыс ғылымының атасы, оның негізін салған М. В. Ломоносов 
туралы Қ. Сәтбаевтың берген бағасы, көреген ойлары, дәлме-дәл 
теңеулері Қ.Сәтбаевтың өзіне берілген баға секілді әсер береді. 
Өйткені Қаныш Сәтбаев Ломоносов сынды, яғни Ломоносов 
кейпіндегі ғалым болды. Екі ғалым да ғылымның барлық 
салаларының дамуына үлес қосып, барынша ықпал етуге, оның 
өзекті мәселелерін шешуге теорияны практикамен ұштастыруға, 
білімді шәкірттер дайындауға ерекше ден қойған.

Қ. Сәтбаевтың өзінің айтуы бойынша М. Ломоносов ғылым 
тарихында геологияны ғылым ретінде қарап, негізін қалыптастырса, 
Қ.Сәтбаев та ғылымда металлогенияның негізін салды.

М. В. Ломоносов пен Қ. Сәтбаевтың ұқсастығы – екеуінің де 
ғылыми зерттеуді мақсатты түрде жүргізуі болып табылады. Олар 
үшін ғылым – жеке басының мақсаты емес, елінің өндіріс күштерін 
дамыту мен туған халқын ағарту құралы. Ломоносов пен Сәтбаев 
бүкіл ғылыми қызметі өз елдерін дамытудың өзекті мәселелерімен 
тығыз байланысты болды. Ломоносов шынайы ғылым үшін жұмыс 
істеуге шақырды, өз теориясын тек қана тәжірибе нәтижелері мен 
бақылау фактілеріне сүйену арқылы негіздеді. Қ. Сәтбаев ғылыми 
нақты фактілерге, терең талдау мен оларды жалпылауға негізделуі 
тиіс деп санады. Осы принцип Орталық Қазақстанның металлогендік 
болжам картасын жасауда негізге алынды. Ғылыми зерттеу жұмыстары 
саласында кеннің негізгі категорияларын пайдаланудың, ірі рудаларды 
ашудың кен қазу, тазалау ісінің тиімді, пайдалы әдістерін, кен 
қопаратын дәрілердің түрін, мөлшерін белгілеуді, аралас рудаларды 
шығарып, байытудың жеңіл жолдарын табуды міндет етіп қойды. 
Жұмысшыларды тұрақтандырып, оларға тұрмыстық жағдай туғызу, 
азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін сол өңірде совхоздар құру 
жағдайын, жер қыртысын, суын, өсімдігін, ауасын зерттеуге шақырды. 
Қ. И. Сәтбаев жан-жақты қолдау және талантты жастарды өсірді. Ол өзі 
басқарған кешенді зерттеп, табиғи ресурстарды Маңғышлақ түбегінің, 
зерттеулермен, жаңа кен орындарын көмір, мұнай, газ, кен, қара 
металлургия, белсенді түрде қолдап салу Ертіс-Қарағанды каналының.

Қ. И. Сәтбаев, ең алдымен, болып қалуда ірі ғалым геологиялық 
ғылым. Ол құрды және басқарды мектепке металлогениясы. Әзірленген 
атындағы кешенді көзқарас ақпараттық металлогенического талдау 
үшін негіз болды геологиялық ғылым және практика. Мемлекет бүкіл 
ғылым, Қазақстанның лайықты деп танылып, ең алдымен, мемлекет 

қазақстандық геологтардың негізін салушылардың бірі ғылым туралы 
металлогениясы. Оның қалдырған үлкен етіп көптеген ғалымдар, 
тәрбиеледі тұтас мектебін металлогенистерді. 1958 жылы әзірлеуді 
әдіснамалық негізін құрастыру және болжамды металлогеникалық 
картаны Орталық Қазақстан болған аналогы әлемдік геологиялық 
тәжірибеде бір топ қазақстандық ғалымдар-геологтар бастаған 
академик Қ. И. Сәтпаевтың иеленіп, Ленин сыйлығының лауреаты. 
Ломоносовтың «Металлургияның немесе кен денелерінің алғашқы 
негіздемелері» және Сәтбаевтың «Жезқазған мыс кенді ауданы 
және оның минералды қорлары» ғылыми еңбектері практикалық 
міндеттерге сай келу керек деген пікірдің дәлелдемесі іспеттес. 
Пайдалы қазбалар кенорындарын игеру және металлургиялық 
өндірістің тәжірибесін терең зерттей отырып, Ломоносов тау-кен ісі 
мен металлургияда іс жүзінде пайдаланылып жүрген әдіс-тәсілдердің 
негіздерін ұсынды. А. С. Пушкин былай деген: «Ломоносов бірінші 
орыс университетін құрды, дәлірек айтсақ, оның өзі бірінші 
университет болды». Қ. Сәтбаев Қазақстан Республикасындағы 
бірінші техникалық жоғары оқу орны – Қазақ тау-кен металлургия 
институтының (қазіргі Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ) аяғынан 
тік тұруына көп еңбек сіңірді. Ресей Академиясының қабырғасында 
бірінші ғылыми зертхананы «Ломоносов ұйымдастырды», бұл бір 
қабатты жеке тұрған шағын ғимарат еді. Мұнда түсті шынының түрлі 
сұрыптарын дайындау бойынша сол кезеңдегі ең ірі зерттеу және 
тәжірибелік жұмыстар жүргізілді.

Қ. Сәтбаев көпқабатты әдемі ғимаратта орналасқан 
республикадағы бірінші геологиялық ғылымдар Институтын ашты. 
Мұнда геологтар Қазақстанның барлық кенорындары бойынша 
материалдарды жинақтап, жалпылады, оның басшылығымен Орталық 
Қазақстанның металлогендік болжам картасы жасалынды. Сондай-ақ 
түсті монокристалдарды жасанды өсіру зертханасы жұмыс істеді.

Ломоносов әмбебап эрудициялы ғалым болды. Орыс тілі 
мен әдебиетін оқып білу, зерттеу саласында оның еңбегі ерекше. 
Белинский: «орыс әдебиеті Ломоносовтан басталды. Ол оның 
әкесі мен пестуны, ол оның Ұлы Петрі», – деді. Ломоносов 
орыс грамматикасының негізін салушы болып саналады. Ол  
«О правилах российского стихотворства» еңбегінің авторы, орыс 
поэзиясының жаңашылы. Ұлы орыс ғалымы Ломоносовтың 
жан-жақты энциклопедиялық білімдері, ғылым мен мәдениеттің 
әртүрлі салаларына сіңірген зор еңбегі, оның алдыңғы қатарлы 
ғылым мен мәдениет үшін кұресін орыс ғалымдары, жазушылары, 
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революционер демократтары А. И. Герцен, В. Г. Белинский,  
Н. Г. Чернышевский, сондай-ақ А. С. Пушкин, Д. И. Менделеев, 
т.б. жоғары бағалады. 

Қ. Сәтбаев ғылымның көптеген салаларында: әдебиет, өнер, 
археология және этнография, мәдениет саласындағы кең диапазондағы 
энциклопедиялық білімдері Ғылым Академиясындағы жұмысы 
кезінде анық байқалды. Ол ғылымның барлық салаларының дамуына, 
гүлденуіне, қазақ мәдениеті мен тарихы мәселелеріне үнемі көңіл 
бөліп отырды. Өзіне жақын емес ғылым саласы болса да өзіне ғана 
тән білімқұмарлықпен әрбір зерттеудің мән-мағынасына үңілетін. 

Абай Құнанбаев айтқандай: «Ғалым мен терең ойшыл – 
адамзаттың абыройы». Осы сөздің мағынасына үнілсек Қаныш 
ағамыздың бірсыпыра еңбектері халыққа танымал болып жалғасын 
табуда деп ойлаймын.
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Ш. УӘЛИХАНОВ – АУЫЗ ӘДЕБИЕТІН ЖИНАҚТАУШЫ

РАХМЕТОВА Л. Б.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Кенжекөл ЖОББМ, Павлодар қ.

МУРАТОВА Р.
8 сынып оқушысы, Кенжекөл ЖОББМ, Павлодар қ.

ХІХ ғасырда қазақ фольклортануы ғылымның жеке саласы 
ретінде қалыптаса бастады. Бұл процесс сол кездегі қоғамның саяси-
әлеуметтік, тарихи-мәдени, экономикалық жағдайының ауқымында 
өтіп, ғылым мен әдебиеттің дамуына өз әсерін тигізді. Бастапқыда 
фольклор тек дерек көзі ретінде жиналса, соңынан кең түрде, 
академиялық т.б. сипатта да жинала бастады. Үлкен жетістіктің 
бірі – мәтінді қалай жинау керектігі хақында ғылыми бағдарлама 
жарияланғаны деп айтуға болады. Демек ХІХ ғасырда фольклорды 

жинаудың маңызы, мақсаты мен шарттарының негізін қалаған  
Ш. Уәлиханов, В. В. Радлов, Г. Н. Потанин тәрізді ғалымдардың 
игі істері, өз кезегінде ХХ ғасырда жалғасын тапты.

Ш. Уәлиханов ес біле бастағаннан қазақ елінің тарихы мен сол 
кездегі жағдайын сипаттайтын аңыз-әңгімелердің қалың ортасында 
жүреді. Мұның өзі баланың ойына берік орнап қалғаны мәлім. 
Қазақ халқының басына түскен әр түрлі ауыртпалық сезімтал, зерек 
Шоқанға өшпес әсер еткен, ерте ойлауға үйреткен. 

Ғалымның ой-өрісінің кенеюіне, көркемдік талғамның жетілуіне 
жасынан ақындар, әншілер, күйшілер, шешендер, өнерін естіп, ғибрат 
алуы зор әсереткен. Шоқанның орыс достарының бірі Г. Н. Потанин 
кейінгі естеліктерінің бірінде Ш. Уәлихановты өз халқының жазушысы 
болуға жаралған адам еді деп сипаттауында үлкен мағына бар. Ғалым 
өзі жинаған, зерттеген ауыз әдебиеті шығармаларын алдымен түрлі 
орындаушы, дарынды өнерпаздардан тыңдаған. 

Шоқан Уәлихановтың ғылыми ізденістерінің алғашқы 
қадамы оның ауыз әдебиеті ескерткіштерін жинап, жазып алуынан 
басталады. Болашақ ғалымның мұндай icкe ден қоюына өз әкесінің 
де ықпалы аз болмаған. Шыңғыс Уәлиханов сауатты, білімді 
адамдардың бipi болғаны белгілі. Оның аулына қызмет бабымен 
келуші орыс адамдарының ішінде қазақ халқының тұрмыс-салтын, 
фольклорын іздеушілер де бар еді. 

«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырының кейбір нұсқаларын 
жазып алуының өзі Шоқанның аса көрнекті жи наушылық 
жұмысының бастамасы еді. Ол бұл нұсқаны өзінің оқытушысы  
Н. Ф. Костылецкийдің тапсыруы бо йынша жазып алған. Кейіннен 
осы нұсқаны Костылецкий И. Н. Березинге жіберген.

Жыр алғаш рет 1841 жылы хатқа түсірілген. Осы нұсканың 
бip атап айтарлық ерекшелігі – оқиғалық, тілдік кестесінде көне 
дәуірге тән белгілердің молдығы. Мұнда жырдың өзге нұсқаларында 
кездеспейтін кейіпкерлер, қиял-ғажайып көріністер бар. Эпостың 
бастапқы жолдарынан-ақ кейбір ескі тіркестерді көруге болады. 

Сол екі байдың жайлауы төмен еміш,
Киік атып, аң етін жеген еміш, 
Екі байды сұрасаң азаматым, 
Қарабай мен Сарыбай деген еміш 

Мұндағы архаикалық белгілер Қозының алыс сапарға бел 
байлап, ат таңдағанда мінген тайының лезде құнанға да, дөнеге де, 
бестіге де «айналуынан», жолда дүниедегігің бәрін біліп отыратын 
мыстан кемпірдің кездесуінен, астындағы атының Қозыға Баянды 
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көр деп «кеңес» беруінен, Қозының Баянға хабар айтуда бозторғайды 
«жұмсауынан» шоктеректің түбінде Қозының он төрт күндік ұйқыға 
берілуінен, өлген Қозыны Баянның әулиелерге жалбарынып «тірілтіп» 
алуынан байқалады. Осы сияқты және басқа қасиеттері Шоқанның 
катысуымен жазып алынған жыр вариантының ғылым үшін қаншалық 
қымбат екенін дәлелдейді. Шоқан жазып алған «Қозы Көрпеш - Баян 
сұлудың» басқа бір нұсқасы да өзіндік өзгешеліктерімен дараланады. 
Мұның алғашқы жолы жыр оқиғасының Қазақстанның басқа бір 
өңірінде өтетінінен хабар береді.

Жоғарыдан көрінген сары ноғай,
Еділ суға таласқан мұ не тоғай?
«Қозы Көрпеш» дегенің біраз өлең
Ептеп айтқан кісіге тым-ақ оңай.

Осы нұсқада Сарыбай мен Қарабай бip-бipiнe «Еділ – 
Жайық бойында жолдас болды» делінеді. Бipак түптеп келгенде, 
эпостың елге варианттарындағыдай, оқиғаның өрістейтін, 
аяқталатын өңірі Аягөз маңы болады. Қалай дегенде де ғылым 
үшін бұл нұсқаның өзіндік бағалы орны бар. И. Н. Березиннің 
«Турецкая хрестоматиясына» Шоқанның әкесі Шыңғыс Обағаннан  
М. В. Ладыженскийге жіберген осы варианттың енуі де атап өтерлік. 

Ш. Уәлиханов үлкен жырлардан «Ер Көкшені» де жазып 
алғаны белгілі. Ғалымның қолжазбаларының ішінде «Едіге» 
жырының да нұсқасы сақталып келеді. Бұл эпикалық аңыздау орыс 
ориенталистерінің назарына ілініп, революциядан бұрын-ақ баспа 
жүзін көрген. Шоқан жазып алган «Едіге» нұсқасы осы эпостың 
барлық варианттарының ішіндегі ең толығы әрі классикалық 
нұсқасы болып есептеледі. 

Шоқан хатқа түсірген ауыз әдебиеті үлгілерінің бip тобы 
тарихи өлеңдер, жоқтаулар, айтыс сөздер. Солардың ішінде Бұқар 
жыраудың Абылайға арнаған өлеңдері «Абылай туралы жыр», 
«Қара батырдың толғауы», «Орақтың толғауы» баспа жүзін көрген. 
Осы топтағы шығармалардың көрнектісі – «Абылай туралы жыр». 
Мұнда Абылайдың қырғыз манаптарына қарсы жорығының тарихы 
сөз болады. Жырда Абылай қырғыз әкімдеріне қазақ елінің кеткен 
кегі үшін («қара найман шабылды, соның ішінде қоңыратың жаман 
шабылды») атанған болады. Одан бұрын Абылай қырғыздың 
батырлары Есенғұл мен ер Садырға кісі жіберіп, арадағы таласты 
бейбітшілік жолымен бітірейік деп мәмілеге шақырады:

Есенғұл мен ер Садыр
Қырғызда даңқы бір шыққан ер еді.

Бар Садырға, бара гөр.
Жауласпаймын Садырмен, 
Елдесейін Садырмен,
Таластың бойы тар жайлау
Таласа барып жайлайық.
Кеңестің бойы кең жайлау
Кеңесе барып жайлайық,
Казы менен қартаны
Қия кесіп шайнайық.

Бірақ қырғыз батырлары бұл ұсынысқа көнбейді. Абылайға 
қарата қаһарлы сөздер айтады:

Абылай деген кәрі құл
Арағын ішіп есірді...
Боз баламды құл қылды,
Оныменен тынбады,
Енді маған қарап қылғынды.
Қан қылмай шешсің киімді
Бөлек - бөлек етермін,
Бөздей жыртып өтермін,
Дулығасын киермін.
Еңсесіне мінермін,
Кеудесіне сиермін,
Елімді шапқан сол құлдың
Сүйегінің үстіне
Мұнара қылып үйермін.

Бұл жырда, сөз жоқ, тарихқа белгілі Абылай жорығының кейбір 
шындық елестері, соғыстың себептері мен келіссөздердің барысы, 
ұрыс суреттері аңғарылады. Абылайдың аттанысын сипаттайтын 
тұс эпикалық жыр үлгісінде берілген.

Тағы бір мезгіл болғанда 
Сүмбіле туды жиылтиып,
Ат семірді құнтиып,
Жүз қойға алған құлаша ат
Жүректей болып семірді,
Жыландай болып жарады...
Көк бөрідей желді хан,
Ителгідей ілді хан,
Тұрымтайдай қонды хан

Абылайдың ашуға мінген шағын «қаздай болып қаңқылдап, 
бурадайын бұрқылдап, сай суындай сарқылдап, жай тасындай 
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жарқылдап» деп суреттейді. Абылайдың жасағында қазақтың 
көп руларының адамдары қатысқаны көрінеді. Әсіресе қоңырат 
мергендері көп қайрат жұмсады делінеді.

Қоныраттың көп мерген
Күйінді болған сол байғұс,
Ірме қара мылтықты,
Тізеге ала отырды.
Ұзын бір оққа толтырды,
Оқшантайын қағысты,
Басып бір, басып қалысты...

ХІХ ғасырда қазақ даласында фольклорлық шығармалар 
тікелей, экспедициялық, тұрғылықты тәсілдер арқылы жиналғаны 
мәлім. Осы орайда мәдени мұраны ел арасынан басқа да тәсілдермен 
қатар тікелей тәсіл арқылы жинаудағы мақсат-жоғалып бара жатқан 
қазақтың ең бай мұрасы, халық шығармаларын қағазға тездетіп 
түсіру болғанын ескерген жөн. Бұл тәсілдің өз артықшылықтары, өз 
кемшіліктері бар. Кемшілігі не десек, біріншіден, тікелей жинау тәсілі 
кезінде экспедициялық тәсіл кезіндегідей фольклорды әрі кең, әрі 
көп мөлшерде жинау мүмкіндігі жоқ. Екіншіден, тұрғылықты тәсілге 
қарағанда, бір елді-мекендегі барлық фольклорлық жанрлардың бірін 
қалдырмай, асықпай, бәрін толық қамту жағы төмен.

Ал, артықшылығына келсек: біріншіден, фольклор өмір сүрген 
ортада жинаушы мәтінді қағаз бетіне түсіру ісіне өзі тікелей араласа 
отырып, орындаушыны да, елді-мекенді де өзі таңдайды. Жинау 
барысында туған түрлі кемшілік атаулыны сол жердің өзінде-ақ 
түзету мүмкіндігі бар. Ендеше нұсқаның ғылыми талапқа сай 
жиналуын толық қамтамасыз етеді.

Екіншіден, экспедиция жасақтау үшін қажетті уақыт мөлшері, 
қаражат көздері т.б. бұл тікелей тәсілі арқылы жинау жұмысына аз 
жұмсалады. Ал, мәтінді ауызба-ауыз түсіру мүмкіндігі жиналған 
үлгінің тіліне, көлеміне, көркемдік сипатына нұқсан келтірмейді.

Үшіншіден, ең бастысы, фольклорлық шығарма тікелей 
орындалу кезінде қағазға түсетіндіктен, мәтіннің сөзбе-сөз, 
өзгерусіз қағазға түсу мүмкіндігін артырады. Демек фольклортану 
ғылымының дәлділік талабы орындалады. Сондай-ақ мәтіннің 
паспортын толық түсіру мүмкіндігін де арттырады. 

ХІХ ғасырда қазақ фольклорын жариялауда мынадай 
жетістіктер көрініс тапты: біріншіден, фольклордың әр түрлі 
жанрлары жеке кітап болып басылды. Екіншіден кітаптың сыртқы 
мұқабасында араб әрпінде міндетті түрде тақырыбы, шығарушысы, 

бастырушысы, басылым көрген баспаханасы, қаласы, жылы т.с.с. 
көрсетіліп, отырды. Және де мәтіннің шыққан баспахансының 
аты, қаласы, орыс тіліне аударылып басылды. Тіпті, кітаптың ішкі 
бетінде оның қай жылы, қай уақытты, кімнің тарапынан т.б. рұқсат 
етілгені де ескеріліп отырды. Үшіншіден, мәтін, әрі қазақ (араб) 
әрпінде жарияланып, әрі орыс тіліндегі аудармасы бірге берілді. 
Мәтіннің екі тілде жариялануында бірнеше мақсат көзделді:  
а) зерттеушілік істі жандандыру, яғни Ресей ориенталистері мен 
түркологтары үшін бұл өте ұтымды болды; ә) оларға, егер қазақ тілін 
білсе, мәтіннің түпнұсқасы берілді де, қажет болса, қазақша мәтінді 
орысша аудармасы арқылы тереңірек білуге мүмкіндік жасалды; 
б) түркологтар үшін қазақ тілін нақтырақ зерттеу мүмкіндігін 
туғызды, тіпті қазақ сөзін қалай жазу, оны қалай түсіну ғана емес, 
қалай аударуға болатынын да байқау, тексеру керектігі пайда 
болды. Төртіншіден, екі тілде жарияланған фольклорлық мәтіндер, 
көбінесе не орыс тілін меңгерту үшін, не қазақ тілін т.с.с. зерттеу 
үшін дерек көзі ретінде қызмет етті. Бесіншіден, кейбір фольклорлық 
мәтіннің араб әрпіндегі түпнұсқасы, кириллица әрпіндегі 
фонетикалық транскрипциясы мен орыс тіліндегі аудармасы 
бірге берілді. Олардың әрі алғысөзі мен ғылыми түсініктемелері 
болуы т.б. басылымның ғылыми сипатын танытты. Ал, қалған 
басылымдар, көбінесе бұқаралық, ағартушылық т.б. қызмет атқарды. 
Алтыншыдан, жарияланған фольклорлық мәтіндер әрі кітап, әрі 
жинақ, әрі хрестоматия, әрі оқу құралы түрінде жарияланса да, 
негізінен, ғылыми, ағартушылық, бұқаралық, тілдік, этнографиялық, 
фольклористік т.с.с. мақсатты көздеді. Дегенмен, Қазан төңкерісіне 
дейінгі фольклорды жариялаудың кейбір талаптары: мәтіннің 
жазылынып алынуына қатысты паспорттық деректерді бірге беру; не 
жинақ, не хрестоматия ішінде мәтін мазмұны, алғысөзі мен ғылыми 
түсініктемелердің болуы т.б. көп жағдайда орындала бермеді.

ХІХ ғасырда бұқаралық сипатта жарияланған фольклорлық 
басылымдар, көбінесе жалпы халыққа арналды. Онда жұртты 
оқу-білімге шақыру, жалпы ағартушылық көзқараспен қатар, 
фольклорды үгіт-насихат, тәрбие құралы т.б. есебінде қолдану 
мақсаты көзделді. Ал, педагогикалық сипатта жарияланған 
фольклор тәрбие, тәлім, ой дамыту, өмірді таныту, білу, тіл кестелігі 
т.б. тәрізді мақсатта қолданылды. Сондай-ақ педагогикалық 
сипаттағы басылымдарда фольклорды баланың жас ерекшелігін 
даму барысын ескеру, зерттеу мақсаттары қоса қамтылды. 
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Жалпы фольклорды зертеудегі мақалалар, кіріспелер, 
алғысөздер дегенде, зерттеу жұмысының сәтті жүргізілуі 
фольклортану ғылымына белгілі ғалымдардың келіп қосылуымен 
де байланысты. Сондай-ақ онда алдыңғы қатарлы фольклортанушы 
ғалымдардың тәжірибесіне сүйенудің де әсері болғаны белгілі.

ХІХ ғасырда фольклортану ғылымы халықтық мәдениеттің 
көтерілуіне, жалпы халықтық шығармашылықтың дамуына, 
түрлі зерттеу еңбектерінің көбеюіне, фольклортану ғылымын 
дамытуда белгілі ғалымдардың еңбектерінің сұрыпталуына, 
зерттеу жұмыстарын жаңа туған қоғамдық қатынастар негізінде 
қайта жазуға бағытталғаны мәлім. Мұның бәрі де түрлі қайшылық, 
кедергілерді бастан кешірсе де, тұтастай алғанда, фольклорды 
зерттеу ғылымының да өзіндік дамуын негіздеді.
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«ЕҢЛІК-КЕБЕК» ШЫҒАРМАСЫНЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗІ

САРАТЕКОВА К. К.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

«Еңлік-Кебек» оқиғасы ХҮІІІ ғасырдың үшінші ширегінде, 
дәлірек топшылағанда, 1770-1780 жылдардың аралығында Шыңғыс 
тауының алқабындағы Бөкенші өзенінің бойы мен Кіші Орда 
тауының балақ сілемінде өткен. Шәкәрім бұл оқиғаның «1780 жыл 
шамасында, осы Шыңғыс тауында Матай мен Тобықты арасында 
болған іс», - деп түсінік береді. 

«Еңлік-Кебек» оқиғасы туралы бұрмалап айтушылар кездеседі. 
Тобықты елі 1723 жылы Сырдариядан ауып, Ор-Елек, Ойыл-Қиыл 
өлкесін жаз жайлап, қыс Мұғаджар таулары мен Ырғыз, Торғай 

өтіп жыл сайын жылжи көшіп отырған қалың ел Мамай батырдың 
бастауымен 1775-1776 жылдар шамасында қазіргі Семей өңіріндегі 
Шыңғыс тауына келіп орнығады. Ол жөнінде «Еңлік-Кебек» 
дастанында былай дейді:

Келгені Тобықтының осы маңға
Мың жеті жүз сексенге тақалғанда,
Елді бастап әкелген Мамай батыр
Орда, Көкен, Ащысу, Доғалаңға [1, 293].
Ол кездерде Шыңғыс бөктерінде он-он бес жыл бұрын келген 

найман қапталдай жайғасқан:
Туысқанын қия алмай жүр деп сен де,
Көп айтқан Кеңгірбай мен Қараменде.
Бос тұрған соң Шыңғысқа Матай қонған,
Біздің ел әне-міне деп жүргенде [1, 293].
Сондықтан да тобықты елі Шыңғыстаудың етегін баса, сыбан мен 

матайдың арасына сыналай тұрақ тебеді. Қол күші, ақыл-айласымен 
екі жағын кезек қағыстырып, қонысын кеңейте береді. Кеңгірбай:

Кейде жау боп Матаймен, кейде бітіп,
Есі-дерті Шыңғыста, айтпайды ойын [1, 294], – дейді.
Ығыса-ығыса сыбан, матай Шыңғыстың сыртына іркіледі. Жер 

дауы, жесір дауы өршиді. 
Тобықты руы тарихында бұл елге үш-төрт ғасыр бойына үш 

оқиға беттеріне түскен шіркеудей, көңілдеріне түйткіл болып келген. 
Әнет бабаңның көшке ере алмай тау басында қалуын бұлар ол 

жалғыз бізге емес, бүкіл халқымыз басына түскен ауыртпалықтың 
ауыр бір көрінісі деп біледі. 

Ал, Қалқаманның оққа байлануы мен Кебектің ат құйрығына 
таңылуы және Қодардың дарға тартылуына келгенде кімі болсын 
күмілжи береді. Тіпті, осы үш оқиға сауал боп Абай алдында 
тартылыпты деген де сарын бар. Абай Құнекеңнің тірі кезінде, 
Найман Ұлан-Бұланның асына туыстарына басшы боп барса керек. 
Тобықтыларға бөлінген үйге Абай бастап кіргенде, тіркестіріп 
тіккен киіз үйдің біріншісінде бір келбетті қарт отырған екен.

Абай ізетпен сәлем беріпті. Қарт: 
- Құнекеңнің Абайы сенсің ғой, қарағым. Көрсем деп ем 

көрдім? Сәлеміңе рахмет! Алла разы болсын! Мына бір сөзге 
мойын бұршы. «Садақтың оғы, аттың жалы, түйенің қомы» деген 
бар ғой. Сен шешу айтпасаң, ешкім айтпай жүр, қарақ, – депті.
Абай тыңдапты да, еш жауап қайтпай төргі үйге еніп кетіпті. Қарт 
та қайта сөз өрбітпейді. 
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Серіктері Абайға:
- Абай-ау, бәріміз бір саған бастатып сен бар деп сеніп келдік. 

Әлгі шалдың сөзі не сөз? Жауабы жоқ сөз бе? 
Абай:
Ол дауасы жоқ сөз. Дауасын тапсам да оны ұғатын сендер 

жоқ!.. Садақтың оғы дегені – Тобықты Қалқаманды неге оққа байлап 
бердің? Аттың жалы дегені – Кебекті неге ат құйрығына сүйретіп 
өлтірттің? Түйенің қомы дегені – Қодарды келінімен дарға тартқаны 
қалай? деген сөз емес пе? Дауасыз сөз дейтінім сол! Дауасын сендер 
айтасыңдар ма, әлде?!

Бір тобықты:- Біз оны біле қоятын болсақ, бәріміз Абай болмас 
па ек. Өзің айтсаңшы, Абай?

Оның дауасын келешек айтады, келешек – депті Абай [2.149].
Тобықтыларға кездескен қиракезік осы үш оқиға кезінде бұл 

руды билеуші өз тұсындағы қазақ ұлтының маңдайына сирек бітетін 
аса кесек тұлғалы қайраткерлер: 

Әнет баба - қазақ баба деп атаған, қазақ жолына да, шариғатқа 
да жетік ғұлама. 

Кеңгірбай – «тістеген жерде тісім, ұстаған жерде қолым кетсін» 
дейтін тізесінен қан келсе де қаймықпас би. 

Қодарды жазалауды өз қолында ұстаған Құнанбай туралы 
жеткілікті айтылған. Осы сөздерді айту себебім – бұл біртуар 
кемеңгер жандар сол кездегі ұлтымыз тірлігінде кездесе бермейтін 
кірмелі, шешілмес күрмеулі, асырас аслы іске кездескендігінен қатал 
үкімге барған және дұрыс барған дейміз.

Кебек ақ қой сойып, аруақты атап, ақ бата жасалған, күйеуі 
ұрын келген біреудің оң жақтағы қалыңдығын алып қашты.

Жасалуына бас кеңесші Әнет бабаң болған Тәуке ханның «Жеті 
Жарғысында» қалың малы төленіп, күйеуі ұрын барған, ақ бата 
жасалған қалыңдық алып қашылса, еркек те, әйел де ат құйрығына 
тағылып, сүйретіп өлтіретін бап болып, үрдіске айналған. Ежелден 
елімізде жер дауы мен жесір дауы халық берекесін кетірген дауасы 
жоқ бүліншілік басы болғандықтан, Төле, Қазыбек, Әйтекедей 
кемеңгерлеріміз осындай қатал заң арқылы ел бірлігін сақтап, сырт 
жауына қарсы халық боп жұмыла күресу шарты сол заң деп білген 
және ол үрдісті өте дұрыс енгізген. 

«Ақтабан шұбырындыдан» соң, есін әлі жия қоймай, ата қонысы 
Шыңғыстауға іргесі тиіп, әл жиямызба дегенде, Кебек Матаймен 
арандатуға барады. Тобықтыға «не құру, не Матайдың дегеніне 
көніп, Шыңғыста ірге теуіп, ұрпақ өсіріп, ел болуды» тағдыр 

ұсынғандай. Кеңгірбай Кебекті құрбан етіп, Тобықты руын сақтап 
қалуды таңдайды. Сіз Еңліктің нағашысы Қабанбай батыр, берілген 
жері Сыбан Байғара «азуы алты қарыс» Ақтайлақ би туысы екенін 
ұмытпағайсыз. Кебекті қорғаймын деп, Тобықтылар соғысқа шықса, 
кімдермен шайқасатынын бағамдайсыз ба? Онда «аз ауыл Тобықты» 
қалың Найманның қарсысына шығып, тұқымы құрымақ, телімге 
түспек. Кеңгірбай бидің кемел ақыл иесі, қайыспас берік қатты 
мінездің адамы болатындығы сонда – ол Кебек қандай ел ардағы, 
ер шолпаны болсын туған жұрты үшін құрбан етеді. Ел иесінің елі 
үшін еткен құрбаны қазақ тарихында жалғыз Кебек болмаса керек-ті. 

Нақтылай түссек, осыдан екі ғасырдай бұрын Тобықты-
Шыңғыстау елі Еңлік-Кебек оқиғасына тап болады. М. Әуезов: 
«Шыңғыстың бұрынғы иесі матай болады. Сол матайды Кеңгірбай 
тұсында тобықты ру басылары алғаш ірге тепкен жерінен тайдырмақ 
болды. Бұның арты көп шабуыл болған. Қазақ оқушысының 
көпшілігіне мәлім болған «Еңлік-Кебек» оқиғасы дәл осы алғашқы 
талас-тартыстың кезін көрсетуші еді. Ол заманда ел билеген бектер 
өз үстемдігін жүргізу үшін ру-руды бір-біріне айдап сала берген» 
[3, 242], – деп түсініктеме береді. Бұл жағдай жайшылықтағы 
әйел алып қашудан жөн-жосығы бөлек еді. Кебектің жанұясы бар, 
балалы жігіт. Сыртқа, ішке бірдей атағы шыққан азамат. Тоқтамыс 
батырдың соңына ертіп дәме еткен «ел шетіне жау келсе ту түбінен 
табылар» жас батыр.

Еңлік болса қатардағы Матайдың жай бір қызы емес, Қабанбай 
батырдың жиені. Құда түсіп, қалың төлеген жері - Сыбан руындағы 
Ақтайлақ бидің туған баласы Кеңесбайдың ұлы. Және жуырда 
ғана қалыңдығымен қол ұстасып қайтып, күн ұзатпай отауына 
түсірмек-тін. Матаймен Сыбан кезекпе-кезек келіп, бірі жесіріне, 
бірі қызына сұрау салып, желекті найза, желектеп шоқпар көтеріп, 
сойыл сүйреткендер қоршауы тарылып, ел үстін шаң басты. 
Өмірлері әп-сәтте сұрғылт түске боялды. «Бардың ісі пәрменмен, 
жоқтың ісі дәрменмен» - Дадандағы даусың жетсе де көпке күшің 
түгіл, шашқан топырағың шаң емес пе? Кеше сақадай саймын деп, 
Шыңғысқа беттегендегі сойыл соғар қол саны «70»-тен аспаған. 
Өзге азаматы көш алып жүріп, мал айдаудан артылмайды. Не істеу 
керек? Матай-Сыбанды жайбарақаттандырып, айқұлақтана қалған 
арғы наймандарды да тыныштандырып уақытты соза түскен жөн. 
Кебектің ағасы Тоқтамыс ел ішінде еместігіне сілтейік. Айдың 
екеуі өтті. Қайтарған жауабы жоқ. Матай елшісінің келуі жиіледі. 
Олардың талабы біреу-ақ: «Екеуін ұстап берсін, өлтіреміз, малға 
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бітпейміз!» Кебек болса, «Мен Еңлік өлген жерде өлемін. Мені 
туыстарым «шіріген жүмыртқа десе өздері білсін!». Осы сергелденде 
және айдан артық уақыт өтті. Тобықты Сыбанға сөз салса жауабы: 
Тобықты бізбен емес, Матаймен сөйлессін!. Түн құрғатпаған 
шабыс... Соғысқа анық бет алғандай. Не істеу керек? Кеңгірбай:  
«...Әлде, иә, иә. Әлде Әнет бабамша ұрпақ келешегі үшін еркек тоқты 
құрбандық деймін бе? Көкенай долы биліксіз-ақ Мамырдың қанын 
шашты. Көкенай өз қарындасын өлтіріп, Әнетке айтар уәж қалдырды 
ма...Тобықты бүтін болсын десек, халқымның салт-дәстүрі сақталсын 
десе мен өз қызымды өлтірдім екен, ол інісі Әйтектің Қалқаманын 
өлімге қисын». Бабаң шарасыз боп, тек аллаға сиынып, тағдырдан 
үміт етті ғой [4, 304]. Тағдыр әділ. Өйткені, жазмышта кімнің болсын 
тағдырын белгілеуші аллаһтың өзі ғой. «Кебекті өз қолымен ұстап 
берсіні не Матайдың! Кесімім менің ұстап беру емес! Тек тобықтылар 
Кебекке қорған болмайды. Кесімім осы!».

Оқиғаның тарихи негізі, желісі бар екенін ешкім де теріске 
шығармайды. Ондағы тарихи тұлғалар, жер-су аттары, болған 
оқиғалар тарихи көптеген мәліметтермен сәйкес келеді. Мәселен, 
Ш. Құдайбердіұлы мен М. Әуезов шығармаларының негізгі арқауы 
махаббат трагедиясы болғанымен, олар замана кейпін нақтылау, 
оқиғаның ескі күндерде өткенін, ендігі жерде ел арасында мұндай 
келеңсіз істер болмауына тиісін дәлелдей түсу үшін хикаяның 
өмірлік фонына айрықша мән береді, шағын көлемді тарихи ақпар 
жасап, Ақтабан Шұбырынды күндерін, елдің қырғынға ұшырап, 
азып-тозуын сипаттай келе, қазақтардың қайтадан күш жиып, жауға 
қарсы аттанғанын, үлкен жеңістерге жеткенін айтады. Мысалы, 
дастанда: Нысан абыздың Есенмен тілдескендегі ақтабан шұбырынды 
туралы толғанысы былай берілген: «Батыр десем… белге шықпай 
ойда ойнақшыр бейпіл ме ең. Азамат десем, ауыл үйдің тентегі ме 
ең? Мақтамаймын Кебекті, құптамаймын сені де. Кегім десем – 
зықымды алған зұңғарды айтсам не етуші ед? Ашуды айтсам ақтабан 
шұбырынды ма еді ұмытарым, тастарым. Елдігім қайда сондағы?.. 
Қусам соны қусамшы. 

Шәкәрім ақын өзінің алдыңғы жазған эпикалық шығармаларын, 
ондағы тарихи ақпарды келесі шығармасында атап өтіп, бір-бірімен 
байланыстырып отырады.

Поэмада: Қалмақ шауып, қазақтан алған кегін,
Қалқаман қиссасында жазып едім.
Мың жеті жүз жиырма үшінші жыл,
Ақтабан шұбырынды болды дедім [1, 291].

Ал, пьесада билер сахнасында Кеңгірбайға наразылығын 
Абыз Қалқаман-Мамыр оқиғасымен байланыстырып білдіреді. 
«Не дейсің?.. Не деп келесің сен?.. Әнет бабаң серік пе саған… бұ 
шақта!.. О-о-о!.. Сонау… сонау ма?.. Қалқаман-Мамыр етпек пе 
ең? Сұмдық! Ерінің жаны, бөрінің аузына түскен сұмдық заман! 
Сұм заман!..» [5, 188]. Бұл жолдарда тарихи оқиғалардың ізі сайрап 
жатыр . Болған оқиғаның әлеуметтік астарын Шәкәрім шығармаға 
арқау етеді. Ақынның ондағы ойы елдің бірлігіне нұқсан келтіретін 
тексіз қылықтан бас тартуға бағдар беру сияқты. Осы оқиға 
болардың алдында ғана қазақ халқының тарихына нәубат болып 
келген қазақ-қалмақ соғысы болған еді. Соның нәтижесінде қазақ 
халқының тарихында «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
зобалаңы болды. Бір ғасырдан асқан екі ағайын ел, ұлы даланың 
көшпенді елдерінің соғысында бірі жеңіп, екіншісі тарихи аренадан 
кетуі керек еді. Және де оған дем беріп, қақтығысқа жел берген 
сырттай бақылаушы екі империяның болғанын тарихтан білеміз. 
Жүз жылдық соғыста қазақ елінің жеңіске жеткені мәлім. Бұл жеңіс 
қазақ халқын да әлсіретіп, теңселтіп кеткен еді. Қазақ халқының 
басына Абылайдың келуі, содан қалмақтың қазақтан жеңілуі тарихи 
негіз ретінде «Еңлік-Кебек әңгімесі» бөліміне дейін аталып өтеді:
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АБАЙДЫҢ 175 ЖЫЛДЫҒЫНА 
1-БӨЛІМ 

ТҰРЫШЕВ А. Қ.
ф.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

САТЫБАЛДИН А. С. 
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТРУШЕВА Ш. Ж.
филология магистрі, қазақ тілі пәнінің оқытушысы, 
Музыкалық колледж – Дарынды балаларға арналған 

музыкалық мектеп-интернат кешені, Павлодар қ.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың «Абай және ХІ ғасырдағы Қазақстан» - 
деген мақаласын қызығушылықпен, ынта қойып оқып шықтық. 
Мақалада мына мәселелерге ден қойылған: Ұлттық болмыстың 
үлгісі; Мемлекет ісінің мүдделері; Жаңа қоғамның жанашыры; 
Әлемдік мәдениеттің тұлғасы; Торқалы тойдың тағылымы сияқты, 
бірнеше тараудан тұрады. Әр тарау бірін-бірі толықтырып толықтай 
тұтас мазмұнды жүйе құраған. Президент Абай Құнанбайұлының 
туғанына биыл 175 жыл толатынын, халқымыздың осы - атаулы 
мерейтойды лайықты атап өту жолдарын айтып өткен. Мемлекеттің 
республика және халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар 
жоспарланғанын да жазған. Абайдың мерейтойының аясында 
бүкіл Қазақстан Абай мұрасын тағы бір зерделеп шығып, ұрпақты 
тәрбиелеудің тиімді тәсілі ретіндегі, Абай мұраларын кеңінен 
насихаттау керектігі нақты көрсетілді. Абайдың ой-тұжырымдары 
баршамызға қашанда рухани азық бола алады - деді.

Жаңғыру - өткеннен қол үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу 
деген сөз емес - деген қағиданы басты назарға ұстап, бұл ретте біз 
Абайды айналып өте алмаймыз, себебі ұлы ойшылдың ХХІ ғасырдың 
екінші жартысында айтқан: ұлтты жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге 
бейім болуға шақырған ұлағатты сөзіне қоғамның бүгінде аса зәру 
мәселелелері екендігі жан-жақты сараланды. Осы орайда, Абайдың: 
Өздеріңді түзелер дей алмаймын, Өз қолыңнан кеткен соң енді 
ырқың» немесе, Берекелі болса - ел, Жағасы жайлау ол бір көл - деген 
мысалдар халықтың береке-бірлігін, ынтымақ пен тату-тәтті өмір 
сүру формасынан хабар беріп тұрғаны айдан анық. Президент өзінің 
сөзінде, Абайдың шығармаларына зер салсақ, оның үнемі елдің алға 
жылжуына, өсіп-өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, осы 
идеяны барынша дәріптегенін байқаймыз. Ал ілгерлеудің негізі 

білім мен ғылымда екенін анық білеміз дейді. Расында да Абайдың 
шығармаларында білім мен ғылым алдыңғы орынды алады. Абай 
айтады: Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез 
деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің 
бәрі де - ақымақшылық десе, Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. 
Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қаж, ешбір ғибадат 
(құлшылық деп түсінік берілген) орынына бармайды - деген. Абайдың 
бұл даналық сөздері әлі де өзінің құндылығын жойған жоқ. Абайдың 
«Жиырма бесінші сөзінде» - Онан соң білім, өнер керек екен. Соны 
үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі - деп, «Отыз 
үшінші сөзінде» - Егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. 
Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан 
қолөнерлі-қазақтың әулиесі сол - деп, ойын жалғастырады. Абайдың 
қара сөзіне қайта оралсақ, ол - басқа да шетелдің тілдерін білу керектігін 
былай түсіндіреді: Залалынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға 
тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін 
білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. 
Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына 
(талас, татыс, айтысқа деген сөз) кіреді, аса арсыздана жалынбайды.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ағартушы, ұлттық жаңа 
әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел 
тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз - деген әділ сөзге тоқталмай 
өту мүмкін емес. ХІХ ғасырдың екінші жартысынан былай қарай қазақ 
әдеби тілі дамуының жаңа дәуірі басталады. Ол - қазақ әдеби тілінің 
жаңа сатыға көтеріліп, ұлттық сипат алу дәуірі еді. Бұл кезеңдегі 
әдеби тілдің (әдебиеттің, поэзияның) жаңа сапалы сатыға көтерілуі, 
ұлттық сипат алуы демократиялық жазба әдебиеттің тууымен, Абай 
Құнанбайұлы есімімен де тығыз және тікелей байланысты. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы қазақ әдеби тілінің дамуындағы 
жаңа кезең дегенде, біріншіден, поэтикалық тілдің бүтіндей жаңа 
сатыға көтерілуін, екіншіден, әдеби тіл шеңберінің поэзияны ғана 
емес, көркем проза жанрын да қамтуын, үшіншіден, басқа да жазба 
әдебиет жанрларының (публицистикалық, баспасөз, ресми-кеңсе, 
т.б.) тууын, төртіншіден, осылардың арқасында және оқу-ағарту 
ісінің өркендеуімен байланысты, мәдени өндіріс құралдары, рухани 
байлықтың көрінісі ретінде қазақ әдеби тілінің қоғамдық қызметі 
кеңіп, жаңа сипатқа ие болуын негізге аламыз - деген, ғалымдар 
пкірлерін де еске алғанымыз орынды. 

Абайдың қазақ тілін білу керектігі әр өлеңінде, сөзінде айтылып 
отырады десек артық айтқандық емес. Қазақ тілін насихаттауда 
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Абай - қызыл тіл, сөзі тәтті, қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын, 
абайлар әрбір сөзді өз халынша, аузымен орақ орған өңкей қиқым, 
сөз түзелді тыңдаушы, сен де түзел, өлең - сөздің патшасы, сөз 
сарасы т.б. ойлы, мағыналы тіркестер арқылы жеткізеді. Осы 
айтылғандарды түйіндей келе Абай бір ауыз сөзбен былай дейді:

Мақсұтым - тіл ұстартып, өнер шашпақ,
Наданның көңілін қойып көзін ашпақ
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ.
Мақалада: «Педагок мәртебесі туралы» заңның қабылдануы игі 

бастамалардың бірі. Ұстазға құрмет көрсетіп, қадірлеу - бәріміздің 
міндетіміз - деген. Абайдың жазғандарына тағы да бір көңіл 
бөлсек: Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес далаға, Ұстаздық 
еткен жалықпас, үйретуден балаға немесе Адамның бір қызығы 
- бала деген, Баланы оқытуды жек көрмедім - дейді. Ұстаздықты 
ғылыммен ұштастырады ол - үшін бес нәрседен қашық бол: өсек, 
өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ - деп, бұлар бес 
дұшпаның дейді. Бес нәрсеге асық бол: талап, еңбек, терең ой, 
қанағат, рақым - деп, бұлар бес асыл іс, көнсеңіз дейді. Ал енді ойлап 
қарасақ қазақ мінезіндегі бес дұшпан сияқты жаман әдеттер бұрын 
да болған, қазір де бар екен неге жасырамыз. Абай осы - жаман 
әдеттен қалай арылудың жолын ұсынады. Оның жолы - бес асыл істі 
игеру екен. Бұл жолда да Президент қателескен жоқ. Мақаласында 
жастарды билікке тарту, тәрбиелеу бағытын айтып қана қоймай, 
нақты іске көшіп, көптеген жастарды жоғары лауазымды орындарға 
батыл қою керектігін де баса назар аударды. Абай айтқан: Сөзіне 
қарай кісіні ал, Кісіге қарап сөз алма - дегенді іс жүзінде дәлелдеді.

Мақалада, Ақын ел-жұртын түрлі өнерді игеруге үгіттеді. 
Соның бәрі уақыттың талабы екені ол анық аңғарып, ұлтына 
ертерек үн қатты. Тіпті қазір айтып жүрген интеллектуалды ұлт 
қалыптастыру идеясы Абайдан бастау алды деуге болады -деген. 
Интеллектуалды ұлт - Абайды тану - адамның өзін-өзі тануы. 
Адам үнемі ізденіс үстінде болуы керектігі, интеллектісі мықты 
адамның шапшаң ойлау, мәселені тез шешу, ақылға салып дұрыс 
шешім қабылдауға әзір болса, болашақта алға қойылған еліміздің 
кез-келген әлеуметтік, рухани, экономикалық т.б. нақты, әрі әділ, 
әрі тез сапалы бітіруге қабілетті болады. Сол сияқты, еліміздегі 
болып жатқан жаңалықтар мен оң өзгерістерді дамыта алатын және 
ақпарат ағымы мен технология заманының қарыштап алға дамып 
кеткен кезеңінде, осы үрдістерден шыға алатын, шеше білетін 

адам - міндетті түрде ұлы Абай шығармаларын оқып, содан кейін 
өзінше ой қорыта алатын, алған тәлімін нақты тәжірибеде қолдана 
білетін, көкірек көзі ашық, сауатты, үш тілді меңгерген, оңы мен 
солын айыра білетін, халыққа жақын ақылды адамдар екенін, оның 
ішінде әсіресе жастарға үміт артатынын ашып жазған. Абайдың 
өлеңдерін, нақыл сөздерін, ғибратты сөз, ғақлия, қара сөздерін - 
бүгінгі жаңарған қоғамда қалай оқып, жүректен өткізу керек, көңілге 
тоқып, қабылдау керек және рухани жағынан халқымыз жаңа 
заманда қалай түлеп, санаға сілкініс жасау керек, дұрыс, тура жол 
таба білудің негізгі бағыттарын айқындап, көрсетіп берді. Ұлттық 
идеялогияның мақсат-мұраты, тірегі де, елдік мұраттың айнымас 
темірқазығы да Абай екендігі айтылды. Қабыл алатын өте маңызды 
мәселелердің бірі - Абай шығармаларын оқу арқылы, сусындап 
қалған көкірек көзімізді қалай ашамыз? Қазыналы елдің мол рухани 
байлығын өз бойымызға қалай сіңіреміз? Халықтың жүрегіне қалай 
жеткіземіз? Сайып келгенде, Абай жүз ойланып, мың толғанып, 
айтып кеткен ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ мінезін 
қалай түзету керек? - деген, ой-тұжырымдар қайталып айтқанда 
бүгін де маңызын жойған жоқ. Әлемдік деңгейдегі, адамзатқа 
қатысты рухани құндылықтарға ақыл көзімен қарау керектігі деген 
мәселелер өткір қойылды. Ұлттық мәдениет - ол қазақ халқының 
сарқылмас қуаты мен байлығы екендігіне ерекше назар аударылды.

Мақалада Ұлы ақын өзінің шығармаларында елдік мұратты 
асқақтатып, ұлт бірлігін биіктетті. Ол әділетті қоғам құру идеясын 
көтерген. Демек, Абайдың көзқарастары ХХІ ғасырдағы Қазақстан 
қоғамы және оның береке-бірлігі үшін аса құнды - деген. Абай 
Құнанбайұлы елдің бүтіндігін, халықтың бірлігін бірінші орынға 
қояды. Абай - Берекеңді қашырма, Ел тыныш болса, жақсы сол, Қу 
тілмен қулық сауған заңы құрсын, Басқа сая, жанға олжа дәнеме 
жоқ, Қайран ел осынымен жүр далақтап, Қазақтың қайсысының бар 
санасы? Қылт етерде дап-дайын бір жаласы т.б. осы сияқты дана 
сөздерімен қазақ елін достыққа, татулыққа, бірлікке шақырады. 
«Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі 
келеді» - деген халық даналығын ту етіп, бағдар шам қылып, өлеңіне 
арқау еткен Абай, елді, халықты осы жолға түсуге үгіттейді.

Абай: 
Достық, қастық, бар қызық - жүрек ісі,
Ар, ұяттың бір ақыл - күзетшісі.
Ар мен ұят сынбаса, өзге қылық,
Арын, алқын - бұл күннің мәртебесі 
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- деген. Демек, достық, қастық, бар қызық бұл - үшеуі де жүректің 
ісі. Олай болса, егеменді елдің үш мәртебесі - ар, ұят, ақыл да болып 
табылады. Ар, ұят, ақыл «толық адамға» қажетті қасиеттердің бірі. 
Абай ақылын алып, осы үшеуін берік ұстаған адам - елімізді көркейтіп, 
алға қарай жол бастап, дамытатын жандар. Абай айтады осы жарқын 
болашақ үшін сен қуат, күшіңді сал арында, алқын - дейді. 

Немесе, 
Әркімді заман сүйремек,
Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Заманы оны илемек -
Осынау бір ауыз шумағында Абай нені айтқысы келді? Ой 

толғатып, жазар болсақ, қазіргі заманға білімді де, ақылды жан керек. 
Абай былай деген, үш нәрсе: туған еліңді сүймек, халқыңа қажетті 
адамгершілік, имандылық екенін сезіну керек, одан соң еліңнің адам 
болмас, жаман мінездерін көргенде жирен, сол үшін кейімек керек. 
Ең соңында ақылмен ойлап сөйлемек керек. Егер де осы: сүймек, 
сезбек, кейімек - сияқты қасиеттері жоғалған адамды әрине, заманы 
илемек, - деген қорытындыға келеді. Қазіргі уақытта да Абайдың 
айтып кеткен даналыққа толы сөздері өте қажетті екендігі сезіледі. 
Қазақ елінің алпауыт дамыған мемлекеттердің арасында өзінің алған 
орынын сақтап қалу үшін, жаһандану дәуірінде жоғалып кетпеуі үшін 
ұрпаққа: білім, ғылым, ақыл, ар, мінез керек - деген, осы сөзін бірнеше 
мәрте қайталап айтсақ та өзінің құнын, мағынасы мен мазмұнын 
жоймайтыны анық. Президент мақаласында Абай шығармаларындағы 
меритократия мәселесіне де айырықша мән берген. Ол адамды 
мәртебесіне қарай емес, талабы мен еңбегіне қарап бағалаған. Ұлы 
ақын қазақ жастарына жөн-жоба көрсетіп, бағыт-бағдар берген - деген 
ой-пікірі де ойды-ойға жетелейді. Мақаласында нағыз ұлтын сүйетін, 
елін, жерін, тілін бағалайтын жастар екендігіне аса жоғары мән береді. 
Бізге, Абай айтқандай, артық мақтанға салыну, өзгені қор, өзімізді зор 
санау, дау қуу әсте жараспайды. Әр қадамымызды анық басып, әлемде 
және елімізде болып жатқан оқиғаларды байыппен сараптай біліуіміз 
қажет. Тұрақтылық пен дамуымыздың кепілі болған татулық пен 
бірлікті бәрінен жоғары қойған абзал. Мемлекет мүддесін көздесек, 
әуелі сабақтастық сақталып, төгілген тер мен атқарған еңбектің далаға 
кетпеуін ойлайық - дейді. 

Жаңа Қазақстанның өзегін жаңа қоғам құрайтынын, 
ұлтымыздың қадір-қасиетін арттырып, халқымыздың бәсекеге 
қабілеттілігін жетілдіріп, осы келелі істерді жүзеге асыруда кедергі 

келтіретін, береке-бірлігімізге іріткі салатын жағымсыз қасиеттерден 
арылу қажеттілігі де түсінген жанға жеткілікті, қарапайым тілмен 
айтылды. Әлеуметтік жауапкершілік қайткенде орнына келеді? 
- деген сауалға келгенде, оның жауабын Абайдың «Толық адам» 
формуласынан іздеп табылатындығын тіліне тиек еткен. Бұл - тек 
өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа ұмтылатын 
адамдарға ғана тән сипаттама. Қазір тарап жатқан осы ұғымды Абай 
сонау он тағызыншы ғасырдың өзінде-ақ түсіндіріп айтты. Шынын 
да «толық адам» концептісі қоғамды ежелден толғандырып келген. 
Конфуцийдің адамның тұрақты бес қарапайымдылық: адамды сүю 
мен ізгілік, адалдық пен өзіңнің азаматтық борышыңды сезіну, 
дәстүрді сақтау мен ата-аныңды қадірлеу, кемеңгер, шыншылдық 
пен сенімділік. Осы тұрақты түрде бес қасиетті сақтап жүрген 
адамды «дамыған, қайырымды күйеу» ал конфутцилік ілімде 
«мінсіз мүсін» деген. «Мінсіз мүсін» Абай ұғымындағы «толық 
адам» тұлғасы. Абайдың «толық адам» формуласы кең ұғым. 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мақаласында Абайдың: «Ақыл, 
қайрат, жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың елден бөлек»,- 
деп адамға нұрлы ақыл мен ыстық қайраттан бөлек, жылы жүрек 
керек екендігі мысал ретінде келтіреді. Осы үш ұғымды ол үнемі 
бірлікте қарастырады, бірақ алдыңғы екеуі жүрекке бағынуы керек 
деп есептейді. Бұл - қазақ халқының өмірлік философиясы - деген. 
Абайдың үштік феномені де қазақтың ұлттық дүние танымнан 
шығып жатқан өз алдына бөлек әңгіме. Демек, қазақ дүниесіндегі 
үштік, жетілік (жеті қазына) т.б. қасиетті сандар ұлттық кодты 
ашатын, санамызда ежелден қалыптасқан - кілті болатын. 

Абайдың «Он жетінші сөзінде» толық адамның негізгі үш 
қасиеттеріне қайрат, ақыл, жүрекке жан-жақты жақсы түсінік 
берілген. Абай былай түсіндірген: Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі 
өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Ғылым 
үшеуінің сөзін тыңдап болып. Қайратқа сенің қаруыңа қарай 
қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол, кейде 
жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, 
соның жаман - депті. Ақылға жаратқан тәңіріні де сен танытасың, 
жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен 
тұрмайсың, амал да, айла да - бәрі сенен шығады. Жақсының, 
жаманның, екеуінің де сүйенгені - сен; екеуінің іздегенін тауып беріп 
жүресің, соның жаман,-депті. Сен үшеуің басыңды қоспақ - менің 
ісім,-депті. -Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл 
сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. ...Қайрат, 
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сенің қаруың көп, күшің мол, сенің еркіңе жібермейді. Орынды іске 
күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің 
басыңды қос, оның ішінде жүрекке билет,-деп ұқтырып айтушының 
аты ғылым екен. -Осы үшеуің бір кісіден менің айтқанымдай 
табыласыңдар, табаныңның топырағы көзге сүрлерлік қасиетті адам 
- сол. Үшеуің ала болсаң, жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, 
қалпыңды таза сақта, құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп 
кітаптың айтқаны осы, - депті. Байыппен оқыған кісіге үлкен ғибрат. 
Абайдың айтқанынан қорытынды шығарар болсақ, бір кісіден осы 
- үш қасиет табылса және үшеуің тату болсаңдар - жүректің әмірін 
тыңдасаңдар «толық адам» тұлғасы сол деп ұғамыз. Осы тұрғыдан 
келгенде, Абай шығармаларында ұшырасатын - қайрат, ақыл, жүрек 
ұғымдары арқылы қазақ елінің менезін жақсарту жолындағы дәру-
ем екенін дәл тауып, өлеңнің мазмұнын терең түсініп, талдай білу 
керектігі өзінен өзі түсінікті жайт. Одан кейін барып, «толық адам» 
тәрбиеліп шығару үшін не істеу керектігі ашылады. Бүгінгі жаңа 
қоғамда, мәңгілік ел орнатуда Абайдың «толық адам» формуласының 
алатын орыны өте зор. Демек, еліміздің қозғаушы күші де «толық 
адам» болып табылады. «Толық адамды» тәрбиелеп шығару үшін 
«Толық адам» - атты оқу құралын дайындайтын уақыт жетті. Ол оқу 
құралы - бала-бақшадан бастап - мемлекеттік қызметкерлерге дейін 
оқитын ұлттық құндылыққа айналуы керек сияқты. «Өз заманның 
ғана емес, қазіргі қоғамның да бейнесін танытқан Абай - елдік 
мұраттың айнымас темірқазығы» - деген сөз өте орынды айтылған.
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БЕРЕКЕЛІ БОЛСА ЕЛ, ЖАҒАСЫ ЖАЙЛАУ ОЛ БІР КӨЛ...
АБАЙДЫҢ 175 ЖЫЛДЫҒЫНА 

2-БӨЛІМ

ТҰРЫШЕВ А. Қ.
ф.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

САТЫБАЛДИН А. С.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТРУШЕВА Ш. Ж.
филология магистрі, қазақ тілі пәнінің оқытушысы, 
Музыкалық колледж – Дарынды балаларға арналған 

музыкалық мектеп-интернат кешені, Павлодар қ.

Абай өлеңіндегі «Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей», 
«Тамағы тоқтық, Жұмыс жоқтық, Аздырар адам баласын», «Өзіңе сен, 
өзіңді алып шығар, Еңбегің мен ақылың екі жақтап» – деген қазыналы 
ойлар бәрімізге жақсы таныс. Абайды өз заманындағы іскерліктің 
ұйытқысы, еңбекқорлықтың мотиваторы деуге болады – делінген 
мақалада. Абай еңбектің жаршысы, жақтаушысы. Абайға тағы да 
жүгінсек: Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің 
тілеуін бірі тілеспейтұғынының рас сөзі аз болатұғынының, қызметке 
таласқыш болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының себебі 
не? Һәмма ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған: әрбір 
жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір қайратсыз, қорқақ, 
мақтаншақ келеді; әрбір мақтаншақ, қорқақ ақылсыз, надан келеді; 
әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді; әрбір арсыз жалқаудан сұрамақ, 
өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар 
шығады – дейді. Осы қара сөздің ішінде де мақалада айтылған 
жайтардың көбі көрініс тапқанын айта кеткенді дұрыс көрдік. Соның 
кейбірін: қаскүнемдік, қызметке таласқыш, жалқаулық, тойымсыз, 
өнерсіз, арсыз, надан т.б. қазақ ұғымына жат қылықтарды өткір 
сынаған. Қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ – деген де Абай. 
Абайдың көрегендігін тарих сан мәрте дәлелдеді де. Сондықтан да 
қазақ тарихында көздің жасымен жазылған тарихи оқиғалар, жайттар 
аз болмады. Ендеше, сол тарихи кезеңнен сабақ алатын уақыт жеткен 
сияқты, сондықтан да болашақта еркін қоғам құратын «толық адам» 
дайындау мәселесі алдымыздан аяқ аттаған сайын шыға берері сөзсіз.

Мақалада жазылғандай: Қазіргі өркениетті мемлекеттердің 
барлығы дерлік шоқтығы биік тарихи тұлғаларымен мақтана алады. 
Қазақ жұрты да біртуар перзенттерінен кенде емес. Солардың 
ішінде Абайдың орны ерекше. Бірақ біз ұлы ойшылымызды жаһан 
жұртына лайықты деңгейге таныта алмай келеміз. Ғұлама Абай - 
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қазақ топырағынан шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі 
адамзат баласына ақыл-ойдың жемісін сыйлады. Абайдың ақындық 
қуатының терең тамырына үңілген зерттеушілеріміз оның қазақ 
фольклорынан, Шығыс пен Батыс сөз өнерінен, орыс әдебиетінен, 
тарихи еңбектерден сарқылмас нәр алғанын айтады. Абайдың өзінің 
айтуы бойынша: «Отыздың ішінен бастап Европа оқымыстыларының 
көп кітаптарын оқып, қырыққа таман келген уақытта, бұрынғы 
дүниенің асты үстіне шығып өзгеріп: күн шығысым күн батыс, күн 
батысым күн шығыс болып кетті» - деген екен.

Абайдың хакім болып қалыптасуына ықпал еткен ең алдымен 
өзінің өскен ортасы, фольклоры, (түркі, қазақ) елінің даналары мен 
ойшылдарының, шешендер мен билердің, Ұлы Дала кемеңгерлерінің 
ғибрат сөздері; одан кейін шығыс және батыс құндылықтары. Шығыс 
әдебиеті мен мәдениетінің орыны Абай үшін тіптен, бөлек болды. 
Әрине, он тоғызыншы ғасырдан бері қарай - шығыс білгірлері де 
Абайдың есіміне қанық болғаны, өлеңдерін оқып, білгені мәлім болар. 
Ежелге Шығыс әдебиеті мен мәдениетінің Абайдың шығармаларында 
алатын орыны жайлы аз айтылып, аз жазылып жүрген жоқ. Абайдың 
өзінің жазған өлеңдері мен қара сөздерінде айтылып өткен: Фзули 
Сүлеймен ұлы Ахмет, яки Махмут (910-975) - Әзірбайжанның 
ақыны, парсы, түрік тілінде жазған, Фердауси Әбілқасым Туси (934-
1027) - тәжік-парсының ұлы ақыны, Абуғали Ибн Сина (980-1037), 
Европа жұрты оны - Авинцина деп біледі, философ, Плотонның 
жүйесіне қарсы тұрып, Аристотель қисындарына бейімделген. 
Шамси - Шамсуддин (Шамсуддин Махамбет бин Ғали) - тәжік-
парсы ақыны, 1247 дүниеден қайтқан. Низами Ганжеви (1141-1203) 
- Әзірбайжанның ұлы ақыны, Сағди-Шайих-Мослих-Әддин Ширази 
(1184-1292) - тәжік-парсы елінің ұлы ақыны, Ғұлмаһи Дауани 
(1472-1501) - ХV ғ. парсы-тәжік халқының ақыны, ғалым-философ. 
Сайхали - ХV ғ. өмір сүрген шығыс ақыны, Хожа Хафиз - Шамсиддин 
Мұхамбет (1300-1390) тәжік - парсы жұртының ұлы лирик ақыны, 
Джами Абрахман (1414-1492) - тәжік-парсының ұлы ақыны, Новои 
мір Алишер (1444-1486) - түрік (шағатайша) өлең жазған ақын. 
Мұның сыртында Абай шығармаларымен үндестік тауып, рухани 
байланысты көптеген шығыстың ойшылдарын мен ғұламаларын 
ерекше атап, жаза беруге, жалғастыра беруге болады.

«Шығыс та батыс та Аллаға тән» - делінген Құран кәрімде. 
Ежелгі Шығыстың әдебиеті мен мәдениетінен Абай рухани ләззат 
алып, жан рахатын қалай мейлінше қандырса сол сияқты, көне 
Батыс әдебиеті мен мәдениетінен де нәр алып, керегінше сусындады 

деуге әбден болады. Батыс әдебиеті мен мәдениетінің кейбір 
тұстары Абай үшін өте жақын танысумен бет-бет келудің қилы 
кезеңдерімен, әртүрлі оқиғаларымен ерекшеленетіні байқалады. 
Әсіресе, Абайға патшалық жандарменияның сенімсіз адам ретінде 
қарап, саяси көзқарастағы адам деп күдік тудырғаны, үй-ішін 
тінтіп, астан-кестеңін шығарғаны әлі де сыры ашылмай жатқан 
көп жайттарды аңғартады. Әрине, бұл - бүгінгі мақаланың аясына 
сыймайтын, өз алдына жеке, дербес жайттар екендігі байқалады. 
Сонымен, Абай Құнанбайұлы батыстың әдебиетіне мен мәдениетіне 
көңіл қоя жүріп, өзі де өзге жұртқа кеңінен танымал болады. Осы 
ретте, Абайға қатысты кейбір мәселелерді ішін-ара айтып өткенді 
дұрыс көріп отырмыз. Абайдың ұлы Тұрағұл өзінің естелігінде: 
«Сол орайда Семейге генерал губернатор келіп, қасында бұрын 
уезной болып кеткен Лосовскі бар (Дала генерал-губернаторының 
канцелярия басқарушысы В. Лосовский-А.Қ.). Елдің приговорына 
қарап, менің әкемді жер аударылсын деп резолутция салмақшы 
болғанда менің әкеммен екі арасында, әлгіні Лосовскі жүріп, әкемді 
генерал губернаторға жолықтырыпты Сөйлескенде не айтқанын 
білмейміз, сен заманыңнан басың асқан адам екенсің депті». 
Абайға басқа ұлт өкілдерінің сол уақытта берген жалғыз бағасы 
бұл емес. Абаймен жиырма бес жыл дос болған адам - Көкбай 
Жанатайұлының естелігінде: «Сонымен кейінгі жылдарда Семейге 
миссионер Сергей деген кісі келіп, мұсылман дінін қорғаушы 
молла, имамдар болса сөйлесемін деп іздегенде Семей қаласындағы 
мұсылман оқымыстыларының барлығы араларынан бірауыздан 
Абайды сайлап шығарып, Сергейден жеңілмей өзінің абиұрын аман 
сақтап шығуына мешітке жиылып мінәжат қылып, Абайға бата 
беріп, тілек тілеп жіберткен. ... Сергейдің қасында көп поптар бар 
екен. Солардың кейбіреулері бір әредікте мұсылман дінінің ұсақ 
мәселелері туралы Абаймен дауласқысы келсе керек. Сонда Сергей: 
«Сендер қойыңдар Ыбрайым Құнанбаев сендердің тісің бататын 
кісі емес» - дейді. Көкбай Әлиханмен дос болған. Абайдың көзі 
тірісінде, 1903 жылы орыс тілінде басылып шыққан, Бұл - мәлімет 
соншалықты құнды болғандықтан орысша жазылғанын өзгертпей 
беретін боламыз. «Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества» деп аталатын көп томды кітаптың, қазақ даласының 
тарихына арналған 18 - томында, осы кітапты жазушылардың бірі 
- Әлихан Бөкейханов. «Наконец, как представителя нового течения 
в киргизской поэзии, следует назвать Кунанбаева («Кононбая» деп 
басылған-Қ.М.) - автора многих стихотворений изящных по форме 
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и поэтических по содержанию (особенно описания природы). Этому 
же автору принадлежат хорошие переводы «Евгения Онегина» и 
многих стихотворений Лермонтова (который оказался наиболее 
понятным для киргиз), таким образом у Семипалатинских оленши 
(певцов) можно слышать, например, «Письма Татьяны» распеваемое, 
конечно, на свой мотив» - дейді. Тіпті, қазақ поэзиясын жаңа 
сапаға көтерген Абай деп айтып өткен. Абайдың інісі Ысқақтың 
тұңғыш баласы Кәкітай: «Ол атап жазған, анық Абай оқыған орыс 
жазушылары: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой (Абай 
өзі Толстой мен Салтыковтың шәкірті еді), Тургенов, Салтыков, 
Достоевский, Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский, 
Крылов. ... Европа ғалымдарынан: Сиенсер, Льюс, Дрэисрдің 
еңбектері...» - Қ. Мұхаметханов «Кәкітай Ысқақұлы Құнанбай 
немересі» - деген мақаласы. Ал, Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының 
өмірі - деген мақаласында Кәкітай «Абай соңғы замандарында: 
Спенсердің «Опытын», Льюстың «Позитивный хакмәлігін», 
Дрепердің Европаның ғылымы туралы жазғанын т.б. оқып, 
білеміз. С. Қасиманов «Абай есімі Американ әдебиетінде» деген 
мақаласында: 1891 жылы Лондон баспасында Американың 
жазушысы Джордж Кеннаның «Сибирь және ссылка» деген кітабы 
басылып шыққан. Автор бұл кітапта Сібірге жер аударылғандармен 
бетпе-бет жүздескенін, Семей, Новониколаевск, Омбы, Тюмень 
қалаларында абақтыға жабылған тұтқындар туралы документтер 
жинағанын, қазақ даласына айдалған орыс революционерлерінің 
азапты тұрмысын, демократияшыл топтарға істелген ауыр жапа, 
әділетсіз өктемдіктерді көргенін жазады. Бұдан әрі, Америка 
жазушысы орыс еліндегі әкімшілікпен жер аударылғандардың 
тұрмыс жайлары мен Сібір абақтыларының зерттеу үшін 1864 
жылдан 1890 жылдар аралығында Россияның азиялық және сібірлік 
аймақтарына төрт-бес рет саяхат жасаған адам, сол сапарларында 
Семей қаласында, Өскеменде, Алтайда, Шемонайха, Пьянияр (осы 
күнгі Новошульба ауданы), Қотанқарағай, Шыңғыстау, Марқакөл 
аудандарында болып, ондағы қазақ ауылдарының тұрмыстарымен 
танысқандығын әңгімелейді де, Семей қаласына айдалып келген 
орыс демократтарымен танысқандығына айрықша тоқталады. 
Д. Кеннан осы әңгімесінде қазақ халқының ұлы ақыны Абай 
Құнанбаевтың адамгершілігін, білімділігін өте бір зор құрметпен 
сөз етеді. Мақалада Д. Кеннан Семей қаласында Леонтьевтің 
үйінде болып, көптеген айдалушылар болғанын жазады. Леонтьев 
кітапханға жер аударылғандар ғана келмейді, сонымен бірге 

кітапхананы қазақтарға дейін пайдаланатын, Ибрагим Құнанбаев 
деген қарт қазақты білемін. Ол кітапханаға тұрақты оқырман 
болуымен тынбай, тіпті Милль, Бокль, Дрэпер сияқты авторлардың 
кітаптарын оқиды, - «Онымен кездескен алғашқы күннің өзінде-ақ 
ол өзінің білім парсатымен таң қалдырды. Ол менен индукция мен 
дедукцияның арасындағы айырмашылықтарды айтып беруді сұрады. 
Содан бері мен оның ағылшын философтарының еңбегін түбегейлі 
оқып, үйреніп жүргендігіне және мен атаған авторладың барлығын 
түгел оқығандығына көзім жетті» деген. ... Одан кейін мақалада: 
Дрэпердің «Европадағылардың ой өрісінің дамуы» атты кітабы 
туралы мен одан екі түн қатарынан емтихан алдым, соған қарағанда 
оның түсінетіндігіне мен сенемін деп жауап берген екен сұрақ қойған 
студентке. Абайдың ағылшын философтарының еңбектерін өте 
мұқият оқитынына өзінің әбден көзі жеткендігін де айтады.

Абай Құнанбайұлының айдалып келген саяси көзқарастағы 
адамдармен араласып, азаттық жолындағы шығармалармен 
таныс болғаны белгілі. Абайды қазақ елінің ауыр тығдыры қатты 
ойландырған және толғандырған. Орыс, шетел демократтармен, жер 
аударылған саяси көзқарастардағы адамдармен араласқандығын, 
патшалық ресейде болып жатқан саяси оқиғалардан да үнемі 
хабардар болып отырғандығын осы жазылған тарихи құнды 
мәліметтерден білеміз. Көзі ашық, көкірегі ояу Абай, қазақ халқын 
осы тығырықтан алып шығу жолында ізденгені, көкірегі қарыс 
айырылып аһ ұрғаны анық. Тарихта жазғандай қазақ елін, халқын, 
бір жағы, өзіміздің ішімізден шыққан бай-шонжарлар қыспаққа 
алып жатса, екінші жағынан ресей патшалық отаршылдығы да 
шыны керек өзінің қитұрқы әмірін, әрекетін жүргізіп отырды. 
Абайдың танымына, көзқарасына, бостандық жолындағы ойлау 
жүйесіне «шығысым батыс боп кетті» - деп, айтуына мынандай 
факторлар да әсер еткен сияқты. Мысалы, Абай Құнанбайұлы 
поляк халқының ұлы ақыны, ұлт-азаттық көтерілістің қайраткері 
Адам Мицкевичтің «Тұтқындағы поляк жандаралының сөзі» деген 
өлеңін аударған. Сол сияқты поляк төңкерісшісі - С. Гросстың 
Абайдың дүниетанамының өсіп-өркендеуіне игі әсерін тигізген. 
Немісше, французша, орысша тіл білген. Абайдың досы. Абай 
еліне келіп қазақтың әдепкі заңын, тұрмысын зерттеп кітап жазған. 
1882 жылы қамауға алынып, Сібірге жер аударылып, кейін Семейге 
ауыстырылған. Абайдың саяси-экономия жайында пікір алысқан. 
Абай туралы: Әгәрда 80-нші жылында жер аударалып келген 
Михаэлис деген бір білімді кісімен таныс болмаса һәм Михаэлис 
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пен Маковецкийдің атына басылған «Қазақтың ескі әдет-ғұрпы» 
деген кітапты жазып аламын деп жүрген Гросс деген кісіге таныс 
болмаса. Бұл Гросс Һәм Михаэлис Абайдікіне қонақ болып келіп-
кетіп жүрген. Абайдың ғылымға бетін түзеп жібермекке осы кісілер 
үлкен себеп болған-дейді Кәкітай. Е. П. Михаэлис - демократ-
ғалым. Чернышевский мен Добролюбовтың, Н. В. Шелгуновтың 
шәкірті. Петербургте оқып жүріп, патшаға қарсы жүргізген 
төңкерісшіл әрекеті үшін Сібірге жер аударылып, 1869 жылы 
Семейге келіп, 13 жыл тұрады. Осы кезде кітапхана ішінде Абаймен 
танысып, айрылмас дос, өмірлік жолдас болады. Абай «дүниеге 
көзімді ашқан Михаэлис» деп аузынан тастамайтын болған. 
Н. А. Добролюбов - орыстың ұлы ойшылы, әдебиет сыншысы. 
Өзінің сыншылдық шығармаларында бұқарашылдық төңкерісті 
жақтаған. Чернышевскийдің серігі. Абай оның шығармаларын 
көп оқыған. Н. И. Долгополов - жасырын социалистік ұйымның 
мүшесі ретінде Сібірге жер аударылған. Айдауда жүргенде жазушы 
Короленкомен дос болған. 1884 жылы Семейге ауып келеді. Осы 
Семейде жүргенде Михаэлис арқылы Абаймен танысып, ол қимас 
достыққа ұласады. 1885 жылы 15 тамызда Шыңғыстағы Абай 
аулына келіп, бірнеше айлар жатады. Абаймен бірге ел аралайды, 
ғылым, заман жайында сөз қозғайды, антропологиялық зерттеу 
жүргізеді. Кетерінде Абай: «Сіз, Нифонт Иванович, менің білім 
алуыма көп жәрдемдестіңіз, таңдаған нәрсеңді ал», - дегенде: «Мен 
сіздің бұлағыңыздың тек көзін ғана аршыдым, сіз маған борышты 
емессіз!» - деп, берген сыйлығын алмаған. Долгополов кейін  
Л. Н. Толстоймен, әсіресе, Максим Горькиймен де талай жылдар 
айрылмас дос болады. Толстой қайтыс болғанда оған арнап «Өмір 
ұстазы» деген кітап жазған. М. Әуезов мына мәліметі аса құнды 
болып табылады ол - бізді Абайдың кейбір беймәлім жақтарына, 
әлі толықтай ашылмаған қырына тереңірек үңілу керектігін тағы да 
дәлелдей түседі: «Семейдің ояз, жандаралдары бертін келіп, Абайды 
таныңқырай бастаған уағында, бұны патшалыққа қарсы ниеті бар, 
саяси сенімсіз адам емес пе екен деп те қағыстырған көрінеді. 
Оның бір белгісі 1885 жылы Долгополов жандаралдан Абай аулына 
баруға рұқсат сұраған уағында сезілген. Жандарал бұған рұқсат 
етумен бірге Семейдің оязы мен полиция бастығына қағаз түсіріп, 
артынан бақылау жасаңдар дейді. Аналар артынан «Долгополов 
Құнанбай аулына кетті, тапсырылған ісіңіз орындалды» деп жауап 
қайырады. Долгополов болсын, Абайлар болсын ол жылы жазда 
ел ішінде астыртын бақылауда болған сияқты. (Долгополовтың 

ауруына байланысты Абай аулына баруға рұқсат сұраған қағазы, 
Цеклинскийдің құпия ақпары сақталған-А.Қ.) Екінші, осы жөндегі 
елеулі факты 1902 жылы Абайдың аулына Семей қаласынан 
үлкен бір тексеру келеді. Бастығы Семейдің оязы Наброцкий 
болып, қасына пристав, урядниктерді, жәй стражниктерді ертіп 
көп қарулы топ болып келіп, Абай аулын қоршап тұрып үлкен 
тінту жасайды» - деп жазды. Одан әрі, М. Әуезов «... Қисынына 
қарағанда бұл хатты жазушы Мәшһүр Көпеев болуы керек. Ол  
1905 жылдың алдындағы қамдану жөнімен Абайға саяси мазмұнды 
хат жазып, тамырын ұстап көрейін деген болу керек» - деген. Әбіш 
Жиреншин: Абай өлерінен бір жыл бұрын 1903 жылы 18 апрельде 
Семейдің соғыс губернаторы Сухотин қазақ арасында өкіметке 
қарсы үндеу тарап жүр деп соны жедел тексеруге әмір етеді, әсіресе 
Арқат почтасы арқылы тіркеліп өткен Абайға арналған күдікті хатты 
іздетеді. Осыған тінту жүргізген чиновник былай деп рапорт береді: 
«Мен сол сәтте-ақ Шыңғыс болсындағы Құнанбаевтың аулына 
жүріп кеттім. 25 апрель күні, күндізгі сағат 12 де сол болыстың 
қазағы Ибрагим Құнанбаевтың қыстауы мен оған тиісті сол қыстау 
маңындағы үш киіз үйге: бірі өзінікі, екеуі баласы Мағауия мен 
Тұрағұлдікі, мұқият тінту жүргіздім. Тінту үстінде Құнанбаев 
пен Ибрагимовтардың көптеген сандықтары мен үйлеріндегі 
жазба хаттарын арестіге алдым», патша өкіметін састырған бұл 
хат Көкшетау молласы Шаймерден Қощығұловтікі, Абайға 
пантуркистермен одақтасайық, дін мұсылман болып бірігейік, соған 
атсалыс деп шақырған үндеу хаты екен* (*Қаз. Орт архивы, фонд, 
64, іс 938, 145 листі). Садуақас Ғылмани кітабындағы Жетінші 
бөлім - «Қазақ халқының Николайға қарсы шығуы, оны бастаушы 
Шаймарден Қосшығұловтың тарихы» деген тақырыппен берілген. 
Қысқаша айтқанда 1902 жылы шынында да Семей губерниясы, 
Ақмола, Көкшетау т.б. патшалық жандармениясы күдікті, саяси 
сенімсіз кісілердің үйіне жаппай тексеріс жүргізген сияқты. 
Көкшетауда Шаймерден Қосшығұлұлының сандығынан желім 
баспасы мен неше үндеу көк баспа табылған. Наурыз-Мұхамет 
(Науан хазірет) Таласұлын және Шаймерден Қосшығұлұлын 
Сібірге айдатып жіберген. Жалпы бұл іске араласқан бірнеше кісі 
болған сияқты. Олар Сексембай Төленкеұлы, Қанай Қосдәулет 
Тәттімбетұлы, сол сияқты Құсайын Көленұлының, Садуақас 
Шорманұлының т.б. есімдері аталады. Ғұлама дана Мәшһүр-Жүсіп 
те Абайды өте жақсы білгенін айта кеткенді жөн көрдік.
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Абай көп оқыған адамының бірі - В. Г. Белинский. ХІХ 
ғасырда орыстың революцияшыл ой-пікіріне әдебиетті тану 
ғылымына орасан зор ықпалы болған. Абайдың эстетикалық-
әлеуметтік көзқарасына көп әсер еткен де Белинский. И.А. Бунин 
орыстың белгілі талантты жазушысы, 1905 жылдарға дейін 
реалистік бағыттағы бірталай шығармалар жазған. Эмиграцияда 
болған. Д. И. Писарев та 1862 жылы патшаны құлату керек деп 
мақала жазғаны үшін сотталған. Некрасовпен «Отечестенная 
записка» - деген журналды шығарған. Сол сияқты, «Жүректе көп 
қазына бар, бәрі жақсы» Я. Полонскийден аударған өлеңін атап 
өтуге болады. Пушкинен: Ленский, Татьяна - «Евгений Онегин» 
романының кейіпкерлері де қазақ жұртына кеңінен таныс болған. 
Осы айтылғандардан тиісті қорытынды шығарып, жоғарыда аты 
аталған мақалаға қайыра көңіл аударсақ, Д. Кеннан жер аударылып 
келгендердің көбімен кездескенін жоққа шығар алмаймыз.  
Д. Кеннан Россия патшасының ақылға сиымсыз ашулы әмірі 
бойынша мыңдаған еркін ой иелерінің жазықсыз көрген жәбірлерін 
айта отырып: «Ол кезде билеп төстеушілер орыс революционерлерін 
«ниглистер» деп атаушы еді, ол өздерінше бұзақы, барды жоқ 
етуші, бүлдірімпаз деп атаған болатын. Ал, мен көрген орыс 
революционерлері анық мәніндегі ар намысы зор, адамгершіліктері 
мол, өткір, жігерлі, еркін ой парасаттың абзал жандары екен», - 
деген сөзі, бізді еріксіз Абайдың да жаны мен тәні, тарихи дәуірде 
болып жатқан өзгерістерді терең ұғынып, еркін ой парасатың иесі 
жағынан, адамгершілігі мен білімділігі жағынан да олармен тең 
дәрежеде айтысқа да, тартысқа да, ой жарысына да емін-еркін 
түсе алатындығын дәлелдесе керек. Біздің ойымызша, Д. Кеннан 
Абай Құнанбайұлын осы - төңкерісшілерден жан-жақты танып, 
естіп білген сияқты, тіпті, мақалада «Д. Кеннан осы әңгімесінде 
қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың адамгершілігін, 
білімділігін өте бір зор құрметпен сөз етеді» - дегені, онымен қоймай 
Шыңғыстауда болған, бұл - деректер қызықтырмай қоймайды. Абай 
оқып, еңбектерімен танысқан Джордж Кеннанның отандастары, 
Спенсер-Герберг (1820-1903) - ағылшынның буржуазияшыл 
тарихшысы. Қоғам өмірінің дамуына байланысты көптеген тарихи, 
фәлсәфалық еңбектердің авторы. Ағылшын тарихында да өзінің 
батырлығымен есте қалған Жанна д` Арк - француз халқының батыр 
қызы. Жүз жылдық соғыс кезінде француз халқының ағылшындарға 
қарсы азаттық күресінде ерекше ерлік көрсетеді. Абай оны - «Ионна 
Арк» - деп, келтіреді. Сондықтан да Француздың ержүрек қайсар, 

батыр қызы, тарихта өзінің орынын ойып тұрып алған. Абай 
білген ағылшынның ұлы ақыны Байрон Джорж Гордон - ХVIII-
ХIХ ғасырларда ағылшынның ақ сүйектік қоғамын қатты сынап, 
адамның азаттығы мәселесін көксегені белгілі. Абайдың бір құнттап 
оқыған ақыны осы Байрон болған. Ия болмаса, Шекспир Вильям - 
дүниеге әйгілі ағылшынның ұлы кемеңгер драматургін атап өтуге 
болады. Осы аты аталған Ағылшынның ойшылдары, философтары, 
тарихшыларын т.б. еңбектерімен Абай Құнанбайұлы жақсы таныс 
болғаны байқалады. Абайдың жоғары білімі, өте биік парасаты, 
өзіннен-өзі оны шетелге танытқанында дау жоқ.

Абай өзінің өлеңдерінде, аудармаларында, қара сөздерінде 
бір сөзбен айтқанда шығармаларында: көне грек елінің ұлы 
ақыны Гомерді (Шығыс елі соқыр Омар деп біледі), юнан (грек) 
философтары - Сократ, Плотон, Аристотель, Софоклді, біздің 
дәуірімізге дейінгі V ғасырдың аяғында өмір сүрген юнан 
жұртының атақты суретшісі - Зевксисті білгені тіптен таң қаларлық 
жағдай. Эсхил (525-456-хр. есебіне дейін) гректің ұлы даматургі. 
Немістің ұлы ақыны - И. В. Гетені, Ф. Шиллерден «Кең жайлау- 
жалғыз бесік жас балаға» деген өлеңін аударған, Италияның ұлы 
ақыны, философ - материалист Лукреций Кар, ұлы астрономы, 
философы - Джордано Бруно, Голландияның ұлы фәлсафашысы-
материалист Спиноза - Барух (1632-1677). Абай Спинозаның 
фәлсәфасымен т.б. таныс болған.

Құнанбайдың Айғыздан туған тұңғышы Халиулла (Халел) 
Абайдың орыс-еуропа мәдениеті, дүние мәселелері жөнінде хаттар 
жазысып, пікір алысып жүрген сүйікті інісі. Омбыдағы кадет 
корпусын бітірген офицер. 

Абдрахман (Әбіш) Абайдың Ділдадан туған екінші баласы. 
Семейдегі қалалық орыс мектебіне оқуға береді. Тюменьдегі 
реальное училищені бітірген соң, Петербурдағы технология 
институтына түсемін деп барғанда бұрын Семейде уезд бастығы 
болған Лосовский (Абайға жоғары баға берген адам - А.Қ.) дейтіннің 
ақылымен Михайловское артиллерийское училищеге түседі. 
Қысқаша жазғанда Абайдың шығармаларын қайыра оқығаннан соң 
туған ой-нәтижелері осындай. Қазақ мәдениетімен орыс-еуропа ХІХ 
ғасыр мен ХХІ ғасырды рухани байланыстырып тұрған алтын көпір 
ежелгі шығыс мәдениеті (ислам діні) сол сияқты, батыс мәдениеті де 
бола беретіндігі, үзілмейтіндігіне Абай шығармаларын оқу арқылы 
көзіміз әбден жетті. Біздің алға қойған мақсатымыз - ертеден келе 
жатқан рухани байланыстарды іс-жүзіне асырып, үзбей жалғастыра 
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беру болып табылады. Мақалада рухани байланыстардың нақты 
істері мен тұжырымдары басталып кеткендігі де жазылды.

Президент мақаласында: Өйткені ақынның мұрасы - бүкіл 
адамзат баласының рухани азығы. Қазақ елі барда Абай есімі 
асқақтай береді. Оның асыл сөздерін рухани байлығымыз ретінде 
жоғары ұстасақ, туған еліміздің әлем алдындағы абыройы арта 
берері сөзсіз. Ең алдымен Абайды ұлтымыздың мәдени капиталы 
ретінде насихаттауымыз керек. Өркениетті елдер қазақтың 
болмыс-бітімін, мәдениеті мен әдебиетін, рухани өресін әлемдік 
деңгейдегі біртуар перзенттерінің дәрежесімен, танымдылығымен 
бағалайтынын ұмытпайық. Сондықтан Абайды жаңа Қазақстанның 
бренді ретінде әлем жұршылығына кеңінен таныстыру қажет. 
Бұл - бүгінгі ұрпақтың қастерлі борышы - деген. Абайдың асқан 
ойшылдығын оның діни талғам-танымынан да айқын көрінеді. 
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас, Рас сөз ешуақытта жалған болмас», 
дейді. Бұл ой тұжырымға Шығыс пен Батыс философтарының 
еңбектерін терең біліп, зерттеп, зерделеп барып жеткені анық. 
Абайдың рухани өресіне баға берген дінтанушы философ ғалымдар 
оның «кәміл мұсылман» ұғымына ерекше назар аударады. «Кәміл 
мұсылман» ұғымы тек қазаққа ғана емес, бүкіл мұсылман әлеміне 
қатысты айтылса керек. Міне, біздің ойшыл Абай, хакім Абай - 
әлемдік деңгейде осы діни көзқарасы арқылы да биіктей беретін 
тұлға - деп тайға таңба басқандай анық жазылған.

Абай айтады:
Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті -
Абай ең алдымен - Алланы сүй дейді, одан соң - адамзаттың 

бәрін (дінге, ұлтқа бөлмеген), одан соң - әділетті сүюге шақырады. 
Абай тағы да қасиетті үш сананын қолданып, «толық адамға» 
қажетті қасиеттерді:

Осы үш сүю болады иманы гүл,
Иманның асылы үш деп сен тахқиқ біл.
Ойлан-дағы үшеуін таратып бақ,
Басты байла жолына, малың түгіл - деп, «иманы гүлдің» мәні 

мен мазмұнының қаншалықты маңызды, қаншалықты бағалы екенін 
«Басты байла жолына» деген сөзінен-ақ, аңғарамыз. Абай қолданған 
«иманы гүл» (арабша - кәміл, иман), тахқиқ (арабша - анық, айқын) 
- деген сөздер. Абай үш сүю деп: Алланы, адамзатты, әділетті айтып 

отырғанын аңғарамыз. Бұл - орайда Абай тағылымының ұшқыны 
Мәшһүр-Жүсіпке, Шәкәрімге, Сұлтанмахмұтқа да әсер еткенін 
өлеңдерінен байқаймыз.

Абайдың 175 жылдығына орай халықаралық, республикалық 
және аймақтық деңгейде 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. 
Маңызды жобаның бірі- ұлы ақынның шығармаларын он тілге 
аударып, басып шығару. Абай туралы деректі фильм және «Абай» 
телесериялы түсіріледі. Абайдың тұлғасы мен мұрасын ұлықтау 
шетелдерде де жалғасады. Семей өңірі - қазақ тарихындағы киелі 
өлкенің бірі. Сондықтан елдің рухани дамуында ерекше орыны бар 
Семей қаласын тарихи орталық ретінде белгілеген жөн дей келе, 
Абай мұрасы - біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық. Жалпы, өмірдің қай саласында да 
Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде еңселенеміз, 
мемлекет ретінде мұратқа жетеміз. Абай арманы - халық арманы. 
Халық арманы мен аманатын орындау жолында аянбағанымыз 
абзал. Абайдың өсиет-өнегесі ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанды 
осындай биіктерге жетелейді деген ұлағатты сөзмен аяқтағанды 
орынды көрдік.
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сы ТҮЙІСПЕЛІ ТІРКЕСТЕР ТАБИҒАТЫ

САТЫБАЛДИН А. С.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

Қазақ тілі синтаксисінің сөзтұлға және сөз тіркесі салаларының 
негізгі мәселесі – «тіркесімділік», «сөздер тіркесі» мен «сөз тіркесі» 
проблемаларын қарастыру, олардың тілдік үрдістегі тіркестер жасау 
ерекшеліктерін айқындау, ғылыми-теориялық тұжырым жасау 
екені белгілі. Еркін тіркестердің негізінде қалыптасқан атаулық 
тіркестер, түйдекті тіркестер, тұрақты тіркестер және шектеулі 
тіркестердің өзіне тән белгілері соңғы жылдары терең зерделеніп 
анықталды. Десек те аталған тіркестерге тілдік жалпы сипаты 
бойынша ұқсайтын әрі жоғарыда аталған тіркестердей күрделі сөз 
тіркесін жасауға қатысатын тіркес түрі де бар. Ол синтаксистік 
тіркестер аясында қарастырылып, бір ғана лексика-грамматикалық 
сипатта жұмсалып, тіркес құраушы сыңарлардың мағыналық бірлігі 
мен байланысу жолдары арқылы ерекшеленеді. Бұл тіркес түрі біз 
«түйіспелі тіркес» деп атауды жөн көрдік. 

«Түйіспелі тіркес» деп атаған жаңа тіркес түрінің тегі мен 
табиғатын ашу еркін тіркестер мен басқа да тілдік тіркестер арасындағы 
бірқатар даулы мәселелерді шешуге көмектесері сөзсіз. Демек, түйіспелі 
тіркестердің грамматикалық табиғаты мен лексика-семантикалық 
бірлігін арнайы зерттеу тақырыптың өзектілігі айқындайды. 

Сонымен «түйіспелі тіркес» дегеніміз қандай тіркес түрі, жалпы 
табиғаты қандай? 

Сөз тіркесін зерттеушілер арасында түйіспелі тіркестер 
табиғатына ұқсас тіркестер туралы алғаш пікір білдірген Сәрсен 
Аманжолов болды. С.Аманжолов «Қазақ әдеби тілі синтаксисінің 
қысқаша курсы» атты еңбегінде сөз тіркесін «сөз тізбегі» деп 
атап, оны қызметіне, мағынасына, тұлғасына қарай лексикалық 
және синтаксистік деп екіге жіктейді. Синтаксистік сөз тіркесіне 
іштей жасалу жолына қарай 4 түрге бөледі. Сонда шылаусыз 
жеке сөздерден құралатын күрделі мүшелерге мынадай мысал 
келтірілген: Планды үш есе орындады. Мысал сөйлеміндегі «үш есе» 
тіркесін түйіспелі деуге келеді. Себебі бұл толық мағына екі сөздің 
тіркесі және бұл тек сөйлем ішінде, әсіресе, сөйлемді құрылымдық-
семантикалық жағынан талдайтын болсақ, «үш есе» сөзі бір сөйлем 
мүшесі болады да, бір синтаксистік қызмет атқарады [2, 66].

Б. Сағындықұлы «Синтаксиске кіріспе» атты оқу құралында 
түйіспелі тіркестерді «сөйлемішілік тұрақты тіркестер» деп атап, 

олардың өзге тіркестерден айырмашылығын былайша сипаттаған: 
«Әдеби тіл өте дамудың жолына түскен. Сондықтан сөйлемдік 
құрылыста өзара тығыз байланыста тұратын тіркесімдер болады. 
Мұны сөйлемішілік тұрақты тіркестер деп атаған жөн. Себебі олар 
сол сөйлемде ғана біртұтас мағынаға ие болады. Жеке қолданыста 
өзіндік мағынасын сақтайды. ... оларда түйдекті, атаулы немесе 
фразеологиялық тұтасымда болатындай қасиет жоқ. Қайта, оларға 
қарсы қабілет бар. Мәселен, бір кезде, кешегі күні, сол күнде 
тіркесімдері тек өзі қатысты сөйлем ішінде ғана бір синтаксистік 
ұғымда жұмсалады. Бұлар басқа тіркес түрлерінде болатын 
өлшемдерге сәйкес құрылмаған. Сөйлемішілік тұрақты тіркестердің 
түйдекті тіркестен айырмашылығы сол, жеке тұрғандағы сыңарлар 
мағынасы сақталады. Ал атаулық тіркестен әр сыңардың басқа-
басқа сөз табынан болғандығымен ерекшеленсе, фразеологиялық 
тіркеске тән лексикалық тұтасым мұнда жоқ» жазған [3, 25]. 

Түйіспелі тіркес құрамындағы жеке сөздердің тіркес құрауы 
тек сөйлем ішінде ғана болуы мүмкін. Сөйлем белгілі бір біршама 
тиянақталған ой жекізудің құралы болса, сол сөйлемдік ойдың 
хабарын, мазмұнын жеткізудің және сөйлемнің грамматикалық 
және құрылымдық сипатын ашатын сөздер тіркесі екендігі белгілі. 
Ал түйіспелі тіркес жоғарыда аталған сөйлем табиғатын ашуда өзара 
тіркескен толық мағыналы сөздерден құрылу арқылы жасалады. 
Мәселен: Бір күні ат суарып келе жатса, кеңсе алдында елдің 
кісілері жиналып жатыр екен (Ж. Аймауытов). Мысал сөйлеміндегі 
«бір күні» тіркесі сөйлем құрамында қалыптасқан тіркес және бір 
синтаксистік бірлік ретінде бір ғана сұраққа жауап беріп, бір ғана 
сөйлем мүшесі қызметін атқарып тұр. Аталған тіркестің ең басты 
ерекшелігі толық мағынасы бар жеке сөздерден құралуында. Тіркес 
құраушы сыңарларды сөз табы бойынша модельге салсақ, онда сан 
есім + зат есім үлгісі шығады. «Бір күні» тіркесі «келе жатса» күрделі 
етістігімен синтаксистік байланысқа түсіп, күрделі сөз тіркесін 
жасаған. «Бір күні» түйіспелі тіркесі пысықтауыштық қатынаста 
жұмсалып, іс-әрекеттің өту уақытын анықтап тұр. Осылайша, 
түйіспелі тіркестердің мынадай белгілері барын көрсетуге болады: 

1 Толық мағынасы бар кемі екі сөздің өзара бір синтаксистік 
тұтастық құрай байланысқан тіркес болуы;

2 Тіркесімділік табиғатына қарай сөйлем құрамында ғана 
қалыптасатын тіркес болуы;

3 Бір синтаксистік бірлік ретінде бір ғана сұраққа жауап беріп, 
бір ғана сөйлем мүшесі қызметін атқаруы.
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4 Тіркес құрамындағы сөздер өзара берік байланыста тұрып, 
бағыныңқылық-басыңқылық құрылымда болмай, грамматикалық 
талдауға түспейді. 

5 Күрделі сөз тіркесінің бір сыңары ғана болуы және сөз 
тіркесінің басыңқы немесе бағыныңқы сыңары қызметін атқара алуы. 

Жалпы тіркеске түскен сөздерді екі үлкен топқа бөлуге 
болады: еркін және лексика-грамматикаланған тіркестер. Түйіспелі 
тіркестерді лексика-грамматикалық тіркес қатарына жатқызамыз. 
Себебі оның өзіндік ерекшелігі лексика-грамматикалық тіркестер 
қатарына жататын атаулық тіркестер, шектеулі тіркестер, тұрақты 
тіркестер, түйдекті тіркестер ерекшеліктеріне өте ұқсас. Қараңыз:

- лексика-грамматикалық тіркес сыңарлары өзара сөз тіркесін 
құрамайды;

- сөз тіркесінің құрылыс материалы болып табылады;
- екі немесе бірнеше сөздің өзара тіркесіп, сөз тіркесінің бір 

ғана сыңары болады;
- құрамы грамматикалық талдауға түспейді;
- ортақ сұраққа жауап береді.
Тіліміздегі түйіспелі тіркестердің құрамы әр түрлі. Түйіспелі 

тіркестерді құрылымдық-семантикалық жағынан қалыптарға 
жүйелеп, зерттей келгенде олардың негізінен екі құрамды болып 
келетіндігін байқаймыз. Төмендегі мысал сөйлемдердегі қарамен 
берілген сөздер тобы түйіспелі тіркестер болып табылады. Қараңыз:

1 Бас бухгалтер әйел де, кассир қыз да түрегеп тұрып қызмет 
етіп, бір жарым айлық жалақысын шып-шырғасын шығармай түгел 
санап, алақанына салып берді.

2 Бір жылдары сол қолының басы білезігінен кесілген адамға 
қайыңның безінен ойып, саусақтары ашылып-жұмылатын кәдімгі 
қол жасап беріп, бұл өңірде жоқ ісмерлігі аңыз боп шартарапқа 
жайылып кеткен.

3 Бұл онымен бір бұл емес, үйде оңаша қалған кездерінде де 
әлденеше рет болған жағдай.

4 Бір қиырдан сағымға оранып шалынған ақ пароход күшті 
ағынға қарсы тепектеп жеткенше бие сауымдай уақыт өтті.

5 жыртық-тесігінен тамшы ағып, төсеніші түріліп, малға да, жанға 
да ұлтарақтай құрғақ орын қалмаған мазасыз бір шақ туып тұрған.

6 Терезе түбінен біреулер қауқылдаса жөнкіліп өтіп жатыр 
еді, әлгіндей болмай жайшылықта бас сұға қоймайтын жетім үйге 
мезгілсіз уақытта киіп-жара, бір топ ауыл адамдары кіре берді. 

7 Қасеннің өлімімен бітпепті, бір әулетке ғана келген нәубет 
емес, әр азамат басына жағалай төнген індет екен, бір көк шолағы, 
он қойы бар орташа тап жауының құйыршығы атанып еді, енді 
«халық жауы» деген бір сұмырай сөз тіркесі шығыпты.

8 Қыз күнінде сүзекпен ауырып, қазіргі әр талы жылқының 
ту қылындай кемпірдей қара шашы жидіп түсіп қалып, келер жаз 
бақсыға көрінгесін бұрынғысынан да тығызданып қайта шығыпты.

Жоғарыда ұсынылған мысал сөйлемдердегі бір жарым, бір 
жылдары түйіспелі тіркестері құрамына қарай негіз түбірлі есім сөз 
табындағы сөздердің тіркесуінен жасалған. Олар толық мағыналы 
екі сөздің берік тіркесуі арқылы сөйлем ішінде бір ғана лексема 
түрінде бір сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем мүшесі қызметін 
атқарып тұр. Алайда олардың тіркесуінен жаңа мағыналы туынды 
сөз тумайды, керісінше жаңа грамматикалық мағына туындайды. 
Ал сөздердің өзара тіркесінен пайда болған жаңа грамматикалық 
мағына тек сөз тіркесінің семантикалық ерекшелігіне тән белгі 
болып табылады. Бірақ мысалда берілген бір жарым, бір жылдары 
мысалдары сөз тіркесі емес. Бір жарым, бір жылдары мысалындағы 
компоненттер арасындағы байланыс сөз тіркесіне сырттай ұқсайды, 
алайда аталған мысалдағы түйіспелі тіркестердің синтаксистік 
байланысы о баста-ақ қалыптасып, берік сабақтас байланысқа өтіп, 
бір бүтін тұтастықта жұмсалып тұр. Қалған мысал сөйлемдердегі 
түйіспелі тіркестерге де осындай сипаттама беруге болады. 

Түйіспелі тіркес құрамындағы сыңарлар келесі сөз таптарынан 
келеді:

– Сан есім мен зат есімді түйіспелі тіркестер;
– Есімдік пен зат есімді түйіспелі тіркестер;
– Үстеу мен зат есімді түйіспелі тіркестер;
– Қатыстық сын есім мен зат есімді түйіспелі тіркестер;
Түйіспелі тіркес құрамындағы сөздер синтаксистік қатынастан 

алшақтап, лексикалану үдерісін басынан кешіп, уақыт өте сөйлем 
ішінде дайын бір ұғымды білдіретін жеке сөзге айналуы да әбден 
мүмкін. Алайда ол өзгеріс уақыт еншісінде. 

Түйіспелі тіркес – тілімізде үздіксіз жасалып жататын тілдік 
құбылыс, сондықтан олардың жасалу ерекшеліктерін, тіркесу 
қабілетін анықтау және тілдегі қызметін қарастыру тіркестердің 
негізгі заңдылықтарын әрі қазақ тілінің грамматикалық құрылысының 
толық сипатын ашуға көмектеседі.

Қорыта келе тілдегі түйіспелі тіркестерге мынадай жалпы 
сипаттама береміз: түйіспелі тіркестер табиғаты сөйлем ішінде 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

181180

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

күрделі сөз тіркесінің бір сыңары қызметі нақтыланып, толық 
мағыналы екі сөзден тұрып, сыңарлары арасындағы байланыс берік 
болады. Түйіспелі тіркес қанша сөзден тұрмасын, сыңарларының 
орнын ауыстыруға немесе араларына басқа бір сөзді енгізуге немесе 
бірін екіншісінен бөліп қолдануға келмейтін тіркес. Бұл тіркес 
лексикалық, лексика-грамматикалық жағынан да бөлшектенбей 
тұтас бір ұғым, мағына білдіріп, бір сөз табы құрамына кіреді. 
Қосымшалар жалғанғанда да сыңарлары жеке-жеке емес, тұтас 
тұлғаланады, әдетте қосымша мұнда соңғы сыңарға қосылады, 
сөйлем ішінде де ажырамай, соңғы сыңарларының тұлғасына 
орайлас сөйлем мүшесі болады, бір ритмикалық екпінмен айтылады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002.
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ 
ТАҚЫРЫПТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЕЙЛБЕКОВ Н. А.
магистрант, С. Торайгырова атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Тәуелсіздіктің алдыңғы легі Ұ. Есдәулетов, Т. Әбдәкәкімов,  
Г. Салықбаева, Ж. Бөдешұлы т.б. ақындардан да тәуелсіздік туралы 
жырлау кейінгі жас ақындар үшін ерекше болғаны белгілі. Өзіндік із, 
өзіндік ұлттық бояу мен жаңа сүрлеу салу қажет болды. Нарықтың 
нәмарт қыспағында жүрген қазіргі жас ақындарға да оңай болмағаны 
сөзсіз, сөйтсе де олар кешегі социалистік реализм мен цензура 
қыспағынан көз аша алмаған алдыңғы толқын қаламдас ағаларына 
қарағанда әлдеқайда бақыттырақ, ауыздары салымдырақ. Ол қыспақ 
пен бұл қыспақтың айырмасы да көп. Бұл жылдардан ұлттық шеңбер 
аясынан шығуға талпынып, әлемдік өріске ұмтылған, ғарыштық 
кеңістікке қол созған соны ізденістерді көреміз. Мұнда кездесетін 
мазмұн мен түр жаңалығына құштар кейбір әдеттен тыс ізденістерді 

ешқандай да космополитизм нышаны емес, қайта керісінше, қазақ 
өлеңі мен тілінің ғарыштық биікке ұмтылуы деп бағалаған жөн.

Жастардың өлеңдерінде ақбұлақтың ерке мінезі мен таңғы 
шықтың тазалығы, ауыздықсыз асау тағдырдың аңдаусыз шаңға 
аунатуы, алып-ұшқан іңкәр махаббат пен тәтті түстей тұманды 
сағыныш, алға ұмтылған аяулы арманның тұңғыш тауы шағылуы 
мен өкініштің алғашқы кермек дәмі, белгісіз арман, қиялды келешек, 
шексіз әлем, шындыққа ұмтылыс, бәрі-бәрі бар. Соның бәрі жас 
елдің алға басқан тәй-тәй қадамымен бірге өсті. Жырлардың 
тамырында буырқанған жастық қуат пен шынайы сезім қайсыбір 
тұстардағы шеберліктің кемшіндігінің орнын толтырып тұрғандай.

Қазақ поэзиясын көп жанрлы, көп сипатты кең арнаға 
балауымыз – әдебиет аталатын үлкен идеологиялық құрал ретіндегі 
мән-маңызына байланысты. Осындай күрделі мәселелердің 
сабақтастығы нәтижесінде бұл сала қоғамдық-тарихи-рухани 
құбылыс есебінде тарихи-қоғамдық ықпалға орай әр қилы дамып 
келді. Қазақ поэзиясының тарихы әдебиетіміздің қай кезеңінде 
де, кеңге қанат жайған сала екенін әйгілейді. Қазақ поэзиясының 
бастауынан ақындардың іспетті шығармашылығындағы қоғамдық 
ой-пікір ұлттық сипат негізінде бой көрсетсе, кеңес одағы тұсында 
айтарлықтай алға қадам жасап, кеңестік идеологияның мәнді 
құралы болды. Ал, еліміз тәуелсіздік алған кезеңнен бастап, ұлттық 
таным мен ұлттық пайым, діни сипаттар көкжиегінен көрінген 
қазақ поэзиясы тағы да жаңару мен жаңғыру үдерісін бастан кешті. 
Әйткенмен де, осынау үш кезеңде қазақ поэзиясының жалпы 
көркемдік әлеміне қарап, қазақ поэзиясы қай уақытта да тұтастай 
халық ауыз әдебиетінің ықпалымен дамығанымен көреміз.

Жаңа эстетикалық, адамгершілік мұраттарды нысанаға алған 
тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ поэзиясы да осы дәстүрлі дамудың 
жолын жалғастырып келе жатқан үлкен көркем әлем.Қазақ 
әдебиетінің ендігі басты мұраты – тәуелсіздік алып келген ұлттық 
құндылықтарды жырлау.

Кеңес заманының белсенді, ақылы мен ойы ұлттық тәрбиеге емес, 
биліктің ықпалына бағынған лирикалық кейіпкері бұл туындыларда 
жоқ, бүгінгі көркемдік әлемдегі ұлттық ерекшеліктері мол 
кейіпкерлерге назар аударсақ өткен әдебиетімізге қарағанда бүгінгі 
қазақ поэзиясының қаншалықты жаңара, жандана түскенін аңғарамыз.

20-ғасырдың 90-жылдары бұрынғы Кеңестер елі, соның ішінде 
қазақ тарихы үшін ерекше болғаны мәлім. Жетпіс жылдан астам 
тоталитарлық жүйенің тас бұғауында болған ұлттар ендігі жерде 
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өз биліктерін өз қолдарына алып, жұрттың жаңа бағытын белгілеу 
жолына түсуді келер ғасыр алдындағы парыздай сезінді. Кеңестер 
билігіне қарсы шыққан КСРО-дағы алғашқы төңкеріс қазақ жерінде 
болды. 1986 жылы желтоқсан айында қазақ жастары өз елднрін өз 
ұлтының адамы билеу керек деген талапты қойды. Бірақ Кеңестік 
кесапат саясаты қазақ жастарын тағы да қанды қырғынға ұшыратты. 
Қазақтың өрімдей жас қыздары мен жігіттері желтоқсанның аязына 
ғана тоңған жоқ, өз ой-пікір, көзқарастарын білдіргендері үшін 
жазаға тартылды. Қазақ жастарының жалынға оранған жандарының 
өтеуі болып, араға төрт-бес жыл салып, жетпіс жыл бойына КСРО 
деп аталатын алып территорияға ғана емес, Еуропаның, Азияның 
бірнеше мемлекеттерінде, тіпті Америка құрлығы мен Африкаға да 
«коммунизм елесін» ғана емес, өзін де құрып үлгерген КСРО-ның 
өлшеусіз билігінің күні бітті. Ел мен жеріне өз биліктерін орнатқан 
елдің бірі – Қазақ елі болатын. Тәуелсіз қазақ елінің алдындағы үлкен 
бір міндет – жоғала бастаған ұлттық таным мен халықтың сананы 
жаңғырту алдыңғы кезекке шықты. Қаазқ жұртының әдебиетінде 
жаңа дәуік кезеңі басталды. Бұл кезеңнің алдында бай ауыз әдебиеті, 
екпінді жыраулық дәстүр, классикалық Абай жырлары, адамгершілік 
пен иман жолын уағыздаған Мәшһүр-Жүсіп, Майлықожа, 
Тұрмағамбет т.б., қоғам мен заманының дегеніне бағынбай елдік 
пен ұлттық идеяны көтеріп кеткен Шәкәрім, Мағжан, Сұлтанмахмұт, 
Ахмет, Міржақып, Бернияз, Сәбит т.б. мен бірге дауылпаз Ілияс, 
сырлы Сәкен, кейінгі кезеңдерден Қасым, Мұқағали, Қадыр, 
Тұманбай, Жұмекен... болып қазақ жыр тарихы жалғаса береді. 
Тәуелсіздік жырларының алдында да кейінгі жас өреннің үлгі болған, 
еліктеген өз аға, әпкелері болды. Жоғарыдағы қазақ поэзиясының 
жырларымен сусындап, Ұ. Есдәулетов, Е. Раушанов іздерінен ілесе 
шыққан Г.Салықбаева, С. Нұржанов, Б. Үсенов, Б. Жақыпов, т.б. 
поэзиясы 1990 жылғы қазақ әдебиетінің жаңа толқын, жас буыны 
ретінде талданған [1, 45]. Сондықтан да 1990-2000-жылдар поэзиясы 
өкілдері жаңа бағытта, соны соқпақтарды алған Т. Әбдікәкімов, 
А. Қани, А. Кәріпжантегі, М. Райымбеков, Ә. Балқыбектерден 
басталады. Жоғарыдағы ақындар өлеңдері алдыңғы аға-апаларына 
қарағанда жырдағы батылдықтарымен, қоғам мен замамнның сырын 
ащы да, зәрлі төккен шығармаларымен ерекше болды.Тәуелсіздік 
кезіндегі әдебиеттің көптеген ерекшеліктері бар. 

Тәуелсіздік кезіндегі поэзиядағы үлкен іргелі тақырыптардың 
ішінде – туған ел, туған жерге туралы шығармалар бөлек көрінеді. 
Жалпы қазақ әдебиетіндегі Отан, туған ел мен жер тақырыптары. 

Еркіндік алған елдің ақындарының да мүмкіндігі бөлек екені белгілі. 
Батыс пен шығыстың інжу-маржандарын қанып ішкен, білім мен 
білігі қатар келіскен келесі жаңа заманның жырын да бөлек етті. 
Бұл осы кезең ақындарының бірінші ерекшелігі болса, екінші 
ерекшелігі - ауылдың өскен, қанат жайған қалпын да, кейіннен 
қадірі қашқан шағын да көздерімен көрген ұрпақ. Сондықтан да 
поэзияда туған жер тақырыбы өзгеше жырланды. Ел мен жердің 
тағдырын жырлағанда елдің өзгеше бар жақсылығын да, кетеуі 
кеткен кемістігінде қорықпай айтты. Қоғамның, заманның ісін 
кей тұстары сатқындыққа, кей тұстары апатқа теңеген өлеңдер 
поэзияның шын қоғам көрінісі болған қалпын танытты. Әсіресе  
Т. Әбдікәкімовтің туындылары өз кезеңі үшін жойқын жаңалықтай 
сезілді. Т. Әбдікәкімов ақын қазақтың қара өлеңін жаңа бір қияға 
шығарды. Бұған дейінгі жалпақ ақыл, арзан ұйқасқа құрылған 
жырлар жаңа жалын болып төгілді. 

Өзенім-ай,
Мұң-зарың бар ма қанда, 
Шөл деген сөз «өл» болды дәл маған да! 
Ойлағандай боламыз (кешір бізді) 

Орман түгіл, шілігің қалмағанда! 
Жолықпаса жусан - сау, ермен - есен,
Мен өзімді іштегі шермен езем. 

Ой-арманы жоқ адам ол да бәрібір - 
Орманынан айырылып өлген өзен! 
Немесе:
Солай, әне, Қара Өлеңнің Дұғасы! 

Қарға болу қиын емес расы.
Қара түнде, Қара ағаштың басында

Қандай жұмсақ қара құстар ұясы! 
Ал төменде - сан қорқыныш, сан күдік... 
Қала жатыр ұл-қыздарын қаңғытып. 
Қақ төбеден Қайырымсыз қоғамға 

Қандай рахат отырсаңыз саңғытып! [2].
Ақынның жырлары табиғаттан бүкіл адамзат атынан сұраған 

кешірімдей. Екі өлең екі тақырыпты жырға қосқан. Біріндегі 
адамның жаратылысқа жасаған зұлым кесапаты, табиғат – ана 
қауқарсыз, күш-қуаттан айырылған шарасыз күйде. Орманнан 
айырылған табиғат пен ойдан жұрдай болған адамдар қоғамы – 
екеуі де шерлі. Екеуі де ендігі – барынан айырылып қана қойған 
жоқ, жанынан да айырылғандай. Табиғатсыз адам тіршілігінің 
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құнсыздығы, кейіпкер шарасыздығы айтылады. Ал екінші өлең 
жеке бас мұңы сияқты, бірақ заман мен қоғам теперішін көрген 
қазақ қыз-ұлдарының күйі. Өз елінде, туған жерінде басында 
өзімдікі дер шаңырағы болмау – трагедияның басы шығар. Құс 
екеш құстың да биікте, өзі қалаған жерде ұясы бар. Қоғам қара 
ағаштай да сая, пана бола алмай отыр. Мүмкін пенделіктен ада 
табиғат өз балаларын далаға тастамас, ал адамдар қоғамына өз 
балалдарын қаңғыту түк те емес екен. Кейіпкер де өзіне мейірімсіз 
қоғамға мейірімсіздікпен жауап береді. Іштегі зар-запыранын солай 
шығарады. Бар ашуын қайырымсыз қоғамнан алып, рахат күйін 
кешу де бір сәттік болса да, жылылық іздеп таба алмаған адамға 
керек шығар. Ғасырлар тоғысында қоғамнан қоғамға ауысқан шақта 
әдебиетте болатын торығу, өткенді аңсау, болашақтан күдер үзу 
20-ғасырдың 90-жылдарындағы қазақ поэзиясында да болды. 18-ден 
19-ға өтуде Махамбет болып зар күйін, Дулат болып заман шерін 
толғаса, 20-ғасырға өтерде, ғасыр басында қазақ поэзиясы Мағжан 
болып Қорқыт күйін төккен. 20-ғасырдың соңындағы бұрынғы 
идея, коммунизм, қоғам әлеумет үшін, халық үшін, еңбекші жұрт 
үшін деген ой басқа түрге ауысты. Жетпіс жылдың бас кезінде 
осы ойды қанмен таңған империя соңына қарай бар дәрменінен 
айырылды. Кей тұстарында, шынында да, адамгершілік мұраттарды 
уағыздаған Кеңестік идеология 80-жылдардың соңына қарай 
әлсірей бастады. Бұл әлсіздік ең бірінші идеологияда басталды. 
Қоғамдық сана мен ой-пікір өзгере бастады, адмдар көзқарасына 
өзгеріс әкелетін көптеген саяси-қоғамдық, әлеуметтік жағдайлар 
орын алды. Ең бастысы, қоғам мен адамдардың әлеуметтік 
тұрмысы нашарлай бастады. Тұрмысы нашарлаған елдің ой-санасы 
да өзгермей қоймайтыны белгілі. Осы тұста қазақ әдебиетінде 
көптеген жырлардың ішінде орын алған тұрмыстық торығудың да 
алға шығуы заңды еді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Уақыт және қаламгер. – Алматы, 1990. – 256 б.
2 Әбдікәкімов Т. Қас Сақ аңқымасы. – Алматы : Қазығұрт, 

2003. – 448 б.

Т. АХТАНОВТЫҢ «БОРАН» РОМАНЫНДАҒЫ 
ПЕЙЗАЖДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ

ТАСТЫБАЙ А. М.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Ағашорын ЖОББМ

Қазақтың 20 ғасырдың бірінші жартысында алғашқы буын 
прозашыларының әдебиетімізге әкелген ең үлкен жаңалығы – пейзаж. 
Қара сөзбен ақ қағаз бетіне өздерінің өскен ортасының табиғатының 
суретін салуда үлкен жетістікке жетіп, өздері үлгі алған орыс 
жазушыларынан да асып түсті де келешек ұрпаққа үлгі болардай 
биікке шығарды. Сол заманның жазушылары көбінде суреттеу 
тәсілдері қолданылады. Суреттеу тәсілдеріне мінездеу, портрет, 
бейнелеу, пейзаж жатады. Суреттеуде көріністі, бет-әлпетті, қимыл-
әрекетті, әдетті нақтырақ көз алдымызға келтіре отырып сөзбен 
баяндайды.Суреттеу әсерлі болса, шығарма да тартымды болады.

Әдебиеттанушы Кенжебай Ахметов «Әдебиеттануға кіріспе» 
оқулығында пейзажға мынадай анықтама береді: «Пейзаж – 
шығармада табиғат көрінісінің бейнеленуі. Бұл тұста пейзажды 
табиғат көрінісін бірегей суреттеуге арналған шығармаларға қатысты 
алып отырған жоқпыз. Әңгіме қандай да бір көркем шығармадағы 
өзге де көркемдік құралдармен қатар өзіне тән көркемдік- идеялық 
мән атқаруға тиісті пейзаж туралы. Пейзаж шығарманың тұтас 
идеялық- көркемдік мәніне қызмен ету үшін де, сондай- ақ 
шығармадағы жекелеген көріністерге, оқиғаларға, кейіпкерлерге 
қатысты да қолданыла береді». Олай болса пейзаж құр табиғатты 
суреттеп қана қою емес, оның көркем әрі шығармадағы адам 
өмірімен, адамның болмысы және кейіпкердің басынан өтіп жатқан 
жағдайымен тығыз байланысты болуы керек екенін аңғардық. Сонда 
ғана пейзаждың шығармадағы қызметі орынды болады.

Жазушы Серік Нұғман өз сұхбатында пейзаж туралы «Біздің 
ұлттық сөз өнеріміздің бірден-бір ерекшелігі – ондағы қою етіп 
берілетін табиғат суреті. Яғни, пейзаж...», – деген. Сонымен 
қатар әдебиеттанушы Саржан Такиров «Бұрын дәстүрлі прозада 
пейзаж үлкен қызмет атқарды. Сонау «Тар жол, тайғақ кешуден» 
бастап, 1970-80-жылдарға дейінгі прозада пейзаж психологиялық 
параллелизм ретінде қолданылды. Барлық жазушы пейзажды сәтті 
пайдаланды деуге болмайды, әрине. Бірақ негізінен, сәтті шығып 
отырды» – дейді де, қазіргі уақытта пейзаждың қолданылмай кеткенін, 
сондықтан да кітаптардың бір рет қана оқып лақтыра салар дәрежеге 
жетіп, шығармалардың құндылығы қалмай бара жатқанын айтады.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

187186

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Қазақ прозасының басты симфолы- табиғат деп айтсақ 
қателеспейтін шығармыз. Қазақ шығармалары сонысымен өзге 
елдің шығармаларынан озық тұрады. Табиғаттың тылсым бейнесіне 
жан бітіре суреттеу қазақ жазушыларының ерекшелігі мен ішкі жан 
дүниелерінің көркемдігі.

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі шығарманың бірі – Т. Ахтановтың 
«Боран» романы. Көтерген идеясымен де, характерлерімен де 
арнайы әңгімелерлік шығарма. «Боранда» жазушының бұрынғы 
шығармаларындағы: («Қаһарлы күндер», «Махаббат мұңы» т.б.) 
бой көрсеткен стильдік өрнек калыптаса, тереңдей түскен. Ол – 
тұлғаларды өсу-өзгерту, дамуы үстінде көрсету, адал Болмысындағы 
құбылыстарды бейнелеп отыру. Романның басты қаһармандары: 
Қоспан мен Қасболаттың, Жаңыл мен Қаламүштың әр кезендегі 
кескін-келбетін, мінез айырымын бірден байқап отырамыз.

Жалпы кей сыншылар бұл шығарманы жазушының өзіне 
ұқсатып отырады. «Тахауи Ахтановтың өмірі өзінің ең сүбелі 
шығармаларының бірі – «Боран» романының күрделі сюжеті 
секілді. Бұл кісі ылғи бораннан шығып, боранға ұрынып отырған. 
Отызыншы жылдардағы аштық зұлматы боран ба? Боран. Жеңген. 
Аман қалған. Сұрапыл соғыс боран ба? Боран. Жеңген. Аман қалған. 
Елуінші жылдардағы қайтара қудалау, боран ба? Боран. Жеңген, 
аман қалған. Тоқырау жылдарындағы тымырсық саясат боран ба? 
Боран. Жеңген. Аман қалған».

Т. Ахтанов романында табиғат көрінісі қаһарманның көзімен, 
көңіл түйсігімен орайлас беріледі. Баяндау мен кейіпкердің көңіл 
күйлері астарласа, қатарласа жүріп отырады. Көлемі шағын романға 
бірталай адамның өмір тәжірибесі, тағдыры, күрес-тайталасы, өзара 
араласу тарихы, кейіпкерлердің сыртқы, ішкі кескінін бірлікте 
беруге байланысты қаһарманның бүгінгісі мен бұрынғысын 
жымдастырып көрсетуі шынайы шеберлікті дәлелдейді.

Ә. Кекілбаев «Ахтановтың ізденімпаздығы «бояушы,бояушы» 
дегенге сақалын бояйтындардаң сойынан емес. Ол қандай тақырыпқа 
барсын мейлі, қандай тақырыпқа жазсын мейлі, қандай жаңалыққа 
бой ұрсын мейлі, суреткерліктің реалистік плптформасынан бір елі 
ауытқып көрген емес. Бірақ, оған көргенінен жазбайтын үйреншіктілік 
те атымен жат... Сезім шынайылығы, ой уыттылығы, сурет дәлдігі – 
Ахтанов поэтикасының негізгі үш тіні», - деп Ахтановтың жаушылық 
шеберлігі мен, суреткерлік қасиетіне жоғарғы баға береді. Ал  
З. Қабдолов «Тахауи Ахтанов кім?» – десе, мен: «Үлкен үшеу: «Қаһарлы 
күндер», «Боран», «Шырағың сөнбесін», - дер едім», – деген екен.

Европа романдарының жақсы тәжірибесін творчестволық 
жолмен пайдалана білу, көркем, қою тіл, суреттеп отырған оқиға мен 
ситуацияны жеке тексеріп білгендік, азаматтық тұрғының беріктік 
характерлерді әлеуметтік тип дәрежесіне көтеріп, жан-жакты мінездеу 
– жазушы романын бүгінгі әдебиеттің жаңа, жақсы жетістігі дегізеді. 
«Боран» романы арқылы келген тың тұлғалардың өзіше ерекшелігі, 
көркемдік сонылығы әдебиетіміз үшін жаңа деп есептеу керек. Сол 
үшін олардың бірнешеуіне жеке тоқталып өтпекпіз. Әдебиетімізге 
«таныс, бейтаныс» болып енген кей тұлғаның бірі – Қоспан. Бұл 
кезге дейін де шығармаларда малшы адамның бейнесі кездесетін. 
Бірақ Қоспан солардың бәрінен де оқшау тұр. Мұның негізгі құпиясы 
– жазушының сендірмей қоймайтын көркем шындыққа жетуінен, 
тұлғаның түсін де, ісін де шеберлік аша білуінен. Біз Қоспанның түр-
ажарынан бастап әр кезде көңіл толқындарының да растығына сенеміз.

Жазушы романды «кенет ауаға шырмалып ызғар кіріп, теріскейде 
қара бұлт тұтасып келе жатса да, Қоспан асықпады... Күннің ниеті 
бұзылса да, Қоспан жемге үймелеген балапандай шүпірлеп жайылып 
жүрген қойдың басын оттан жұлып ала алмады», – деп бастауынан-ақ 
Қоспанның жан баласына зияны жоқ, адал шаруа екенін аңғарамыз.

Қоспан тек алдындағы семьясын ғана біліп, алаңсыз тіршілік 
кешіп жүрген жан емес. Оның көңілін теңіздей шайқайтын, жүрегін 
сыздататын оқиғалар өткен екен. Жаңа ғана қызметке араласып, ел 
қатарына қосыла бергенде соғыс басталып кетіп, Қоспан майданға 
аттаныпты. Онда борышын абыроймен атқарып, ақырында ауыр 
жарақаттанып, фашист тұтқынынан бір-ақ шығыпты. Қоспанның 
тұтқындағы өмірі де баяндалған. Сырт көзге қимылы, сөзі сараң 
осы адамның әр іс-әрекетінде қорғасындай салмақ, табандылық, 
адамгершілік ерлігі сезіліп тұрады. Әскерден қайтып, еліне 
келгенде, мұның алдынан «тұтқында болған» деген сөз кес-кестеп 
жүргізбейді. «Қайда барса Қорқыттың кері» дегендей Қоспанды 
қызметке алуға ешкімнің жүрегі дауаламайды. Оның қойшылыққа 
ауысу себебі осыдан. Автор қаһарманның басындағы шырғалаң 
мен сергелдеңді уақыт шындығына сәйкес етіп, ақиқат көрсеткен.

Төрт күнге созылған боран өтінде бір қора қой соңынан 
өлермендікпен жүріп отырған, өлім мен өмір белдескен шақта, 
Қоспанның ойына ауық-ауық өткен тіршіліктің үздік-үздік 
эпизодтары келеді. Сонан біз оның үйлену тарихын, майдангерлік 
істерін, соғыстан кейінгі жай-күйлерін танимыз. Мейірімсіз дала 
боранының ішінде жалғыз қалған Қоспанға өмірдің, адамдықтың, 
достықтың, адалдықтың бағасы мен қадірі ерекше екшеліп елестейді. 
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Ол өткен өмірінің белестеріне ой жүгіртіп қана қоймайды, істерінің 
сипатына да сын көзімен қарайды. Осындай кезде оның өмірінің ең 
нәрлі, мәнді тұстары қайта тізіліп келеді. Жақсы дегенінің, жаман 
дегенінің айырым, парқы таразыға түседі. Оңашада өз ойымен өзі 
қалғанда, көлденең куә жоқ жерде жалғыз үкімші сана мен ар ғана 
болады. Бейнеті, қиындығы көп өмірдің қай беткейін алып қарағанда 
да, Қоспанның ешқашан ұжданын саудаға салмағандығы, адал өмір 
кешкендігі көрінеді. Ол майданда сылтау дегенді білмейтін таза 
жауынгер болыпты. Өз командирі Қасболатты аман қүтқару үшін, оққа 
кеудесін төсеп, жауды кідіртуге қалып қояды. Тұтқында жүргенде ол 
Отанына оралу үшін қолдан келген әрекеттің бәрін жасайды. Еліне 
келгенде ол «бұрынғы тұтқыннан» үркіп, қызмет бермегендерге 
жалынбайды; үнсіз, іштей шерленіп. маңдайына жазғанды темірдей 
төзіммен көтереді. Онын басынан кешкен хикаялар өз аузымен 
ешкімге айтылмаған. Ол өмірдің қандай да болсын кездейсоқтығына 
үйреніп, сырын сыртқа шашпайтын, жағдайдың шытырманын 
санамен пайымдап, ең қарапайым жолмен жүруге дағдыланған адам 
Қоспанның жүрегіне жазылған тарихы әлгіндей боран сұрапылы 
кездесіп, өлім табалдырығы жақындағанда ғана еріксіз айтылған 
өсиеттей, ыршып шыққан сырлар, ақтық адал түйіндер мен бағалар. 
Бұрын өмірдің қанша ауыртпалығын көрсе де, оны мойымай, 
қажырлылықпен көтеретін Қоспан боран кезінде іштей түлегендей 
жаңа бір рухани серпіліске түседі. Өмірде ақиқат пен жалғанның, 
қымбат пен арзанның парқы анықталып, бүкпесіз сырымен танылады.

Қоспанның санасындағы төңкерістің бірі – кейде араз, кейде 
дос болып жүрген Қасболаттың шын келбетін танып, оның нағыз 
сырын; көз жеткізгендей болуы. Ол сөз жүзінде бәрін тындырып 
жататын, бірақ елге, іске шындап беріліп қызмет істемейтін 
қысылтаяң кезде тайқып шығатын, ұятты белден басып кете беретін 
Қасболаттар ең залалды тип екенін көңілмен түсінеді, аз өмірінде 
көп алапатты, аумалы-төкпелі күндерді бастап өткізген, тағдыр 
салмағынан езіліп қалмай, өмірге сүйіспеншілік қабілетін сақтай 
білген, пәленің көбіне сабырмен, шыдамдылықпен, рухани таза 
қайратпен, адал еңбекпен құтылып отырған емендей берік еңбекші 
адам бейнесін жасауы – суреткердің ірі табысы.

Ахтановқа сонау кезде Әуезов «Сен шынайы қызығарлақ 
соныға түскенсің. Соған мейлінше құдіретің де жетеді. Ілгері 
тереңдеп, ірілеп, таныта түс, тарта бер» десе, Кекілбаев «Т. Ахтанов 
– жиырмасыншы ғасыр әдебиетінің кезеңдік биігі» , – деп берген 
бағалары жазушының шеберлігін айқындай түседі.

Романның идеялық-көркемдік бітімінде табиғат ортасы 
мен мінезі, жер-су көрінісі, құбылған ауа райы айрықша қызмет 
атқарады. Қысқы даланың үскірік аязы мен ақ түтек бораны 
– шығарманың басты кейіпкерлеріне үлкен қиындық әкеліп, 
әрқайсысының жан дүниесіне қозғау салады. Сыртта табиғат дүлейі 
ысқырына соқса, кейіпкерлердің ішкі әлемі де мазасыз: ішкі-сыртқы 
аласапыран бірін-бірі толықтырып, күшті тартыс арнасын құрайды.

Жазушы табиғат құбылысын осындай көркемдік мақсатта, 
әдеби фон ретінде алады. Мұндағы боран – іс-әрекет, қимыл-
қозғалыс, характердің ашылу кілті мен символ кілті.

Табиғат үскірігі – бір кездері халыққа ауыр тиген заман 
ызғырымен де астарлас секілді. Қырылған қой – бір кездегі солақай 
саясат салдарынан боса көшкен бүтін бір халықтың тағдырынан да елес 
беріп өткендей. Сонымен қатар боранның бейнесін шынай бергендігі 
сол ақ түтек боранның арасында өзің жүргендей күй кешесің.

«Құзғын беткейі – қырық-елу шақырым алыс жайылым. Жазда 
сусыз болғандықтан мал тұяғы тимей жусаны мен өзені ырғалып тұр.
Ашық дөңестің қары да жұқа... Он шақырым шамасында теріскейде, 
Дөңқараның түбегі бар. Түнге қарай малын сол ықтасынға иірмек. Екі-
үш күнге жалғыз өзі де төтеп береді. Содан кейін шанаға азық түлік 
тиеп, артынан Қаламүш келеді», – деп алдымен жердің болмысын, 
кейіпкердің ойын оқырманға түсінікті тілмен жеткізіп береді.

«Бесінге қарай көк жүзін түгел бұлт торлап алады. Шақырайған 
аппақ қардың сәулесі сөніп, реңі солып күңгірт аспанның астында 
сұлық жатыр. Ауадағы ызғардың дә зәрі сынып,төңірек мүлгіп 
қалғандай. Біртүрлі жұмсақ, бұйығы тыныштық. Бейне алғашқы 
қансонардай манаурап тұр. Табиғаттың осындай күйі – не күзде, 
не көктемде болады. Осындайда Қоспан өзін өзі билей алмай 
бұлдыр үміт, тәтті қиялға елігіп, бойына шым-шымдап рахат кіреді.
Табиғатпен бірге қатқыл көңілі жібіп, жаны бусанып, көкірегін 
үнсіз, дыбыссыз күй кернейді. Ырғағы белгісіз майда қоңыр күй. 
Бұл кезде өзін жалықтырған жалғыздыққа Қоспанның жаны жайыла 
түскендей», – деп боран басталмай тұрғандағы күн мен Қоспанның 
тып-тыныш, жайлы өмірін шендестіріп береді.

«Жарқырай шағылысқан сәулесі жоқ, бұлт астындағы қоңырқай 
жарықта төңіректің бәрі ап-айқын. Оқшау тұрған Дөңқара жұқа 
қардан бойы асқан қараған, тобылғысы қарауытып жап-жақын боп 
көрінеді. Одан батысқа қарай Айдаболдың қыраты сұлап жатып алған. 
Оның да бергі беткейіндегі ойпаңы шүйгін. Бірақ қазір қары қалың; 
қой тұяғына жеткізбейді. Аспанды түгел жапқан қоңыр бұлт сонау 
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күңгірт алысқа барып ұласады... Мамықтай майда қар. Тығыздалған 
ескі қардың бетін жаңартып қалқып келіп түсіп жатыр. Ауаның да 
салқын-сергек лебі шарпып өтті... Қоспанның бетін шымырлатып, аяз 
лебі қарып өтті. Теріскейден ызғар лебі келе жатыр. Ышқына соққан 
зәрлі жер ауаны осып-осып жіберді де, ішін тартып тына қалды. 
Тыныш жатқан малдың ұйтқысы бұзылып, өре тұрды. Қоспанның 
да көңілі мұздап қоя берді. Бұрқыраған қарлы боран қаптап келеді. 
Желдің тығыны қайтадан ағытылып кеткендей қалыңдап жауған 
жапалақ қарды түтіп ала жөнелді. Лезде ақ боран Қоспанды қойымен 
бірге қоршап алды», – деп боранның басталуы алдындағы табиғат 
райы мен жердің күйін нанымды әрі көркем тілмен шебер сурет жасай 
біледі. Осы боранның басталған сәтінен бастап Қоспанның малдарды 
қорғау үшін жанын сала арпалысқаны, барлық кейіпкерлердің ішкі- 
жан дүниесіндегі арпалыстары, характерлері мен психологиясы 
табиғатпен үндесе, лирикалық шегініс жасау арқылы кейіпкердің 
өткен өмірін көз алдарына әкеліп,өз істері мен ойларында өшуге 
айналғана сұрақтарына жауап тапқызады.

«Таң қараңғысы болар, айнала қар түнек, аспанның түбі 
тесіліп кеткендей ұйтқыған боран басылар емес. Жаңыл қанша тың 
тыңдаса да гуілдеген бораннан өзге дыбыс жоқ. Жел жақта он бес 
шақырымдай жерде Мінайдар шалдың қыстау бар.Бұлар қысқы 
қоныстың ең шетінде. Сонау ық жақта шетсіз-шексіз боран ойнақ 
салған ен далада ел жоқ. Пана болар бұта, бой жылытар баспана жоқ, 
бір қора қойымен алысып Қоспан жүр.Меңіреу дала, астан-кестен 
ақ түнек. Айқайласаң дауысың, жүгірсең аяғың жетер ме? Жағасына 
ұйтқып кірген қарды сезбей Жаңыл мелшиіп тұр. Ескі жараның орны 
сыздағандай, ұмыт болған бірақ ертеректе жүрегін талай қарыған, 
суық сезім қайта тіріліп келеді», – деп боранның суреті мен адамның 
ішкі жан-дүниесі мен сезімдерін кезектесе не бірге беріп отырады. 
Бұл кезде Жаңылдың болмыс, психологиясын, өткен кездегі көрген 
жан сыздатар азабын ашып, шынайы әрі қызғылықты тілмен баяндап 
береді. Шығармадағы боран суреті толық кейіпкерлерді көңіл-
күйімен, іс-әректімен астарластыра қаралып отыр.

«Ұйтқыған боран басылар емес. Арқан бойы ғана бозамық, ар 
жағы қара тұңғиық. Кей-кейде бір нәрсе қылаң еткендей, әлдебір 
дыбыс естілгендей болады. Жаңыл демін ішіне тартып, құлақ 
түріп тына қалады. Қанша тың тыңдаса да ызыңдаған желден өзге 
дыбыс ести алмайды. Ойнақ салған есер жел мынау қара түнекті 
бұрқыратып сапыра береді», «Жел қатайып, боран ұлғайып барады. 
Жаңыл жүрегі лүпілдеп, Қоспан кеткен жаққа қарайды. Ат құлағы 

көрінбейтін бозамық түнек бұрқ-сарқ қайнап, ысқырып, ышқына 
ұлиды. Қар басып бара жатқан аласа қораның қасында жападан-
жалғыз әйел селтиіп әлі тұр» – деп Жаңылдың ой арпалысын осы 
боран сияқты әлі де басылмай жалғасып, жан дүниесін тоңдырып 
бара жатқандығын айтады.

«Қоспан Дөңқараның түбегінен күдер үзді. Осындайда пана 
болар ықтасын артта қалды. Жылы үйдің есігіне жуықтай бергенде 
желкесінен тартып әкеткендей, адам баласының әлі келмейтін ақ 
дүлей елсіз, папасыз далаға қарай қойларымен қоса ысырып әкетіп 
барады. Алды жалаңаш. Ұшан дала. Арасы алшақ тақыр адырлар – 
Қарақияның кең жазығы. Қыстың бұл шағында онда қыбыр еткен 
жан болмайды. Сол ақ оппа алдынан аранын ашып тұрғандай. Солай 
қарай ысырып келеді. Қарсыласып, қайрат қылайын десе табан тірер 
бұдыр жоқ. Қарекет қылмасқа тағы болмайды. Тік жарға қарай 
арындап алып қашқан асаудың басын бұра тартқандай шамасы 
келгенше желді қиялап, қойларын оңға қарай ойыстырып бағады. 
Оң қолында Кішкене құм бар. Ызғар шашып темірдей қарып тұрған 
Қарақияның бір бүйіріндегі жып-жылы отау сияқты. Быжынаған 
көп шұқырдың біріне қойын иіре салса қораға татырлық. Бір таң 
болса ататын мезгілі жеткен сияқты еді, бірақ әзір саңлау көрінбейді. 
Ұйтқып алды-артын ораған қараңғылық бірде бозамық тартып, қайта 
түнеріп тереңіне тарта береді» – деп Қоспанның көрген қиындығы 
мен боранның салған әлегін оқырман көз алдына шынай келтіріп, 
майлы бояу, бай тілмен, көркем әрі түсінікті түрде жаза білген.

Жазушы бір «Боран» романы арқылы сол кездегі халықтың 
жағдай мен оларды адастырып, жоқ қылуға тырысқан боран 
секілді кезеңді аздаған кейіпкерлер мен бір боран суреті арқылы-
ақ ашып көрсетіп, оқырманына ой сала білген. Алғашқы кезеңде 
кеңес үкіметі орнатқан «жақсы» өмірге асығап, тұзаққа қалай 
ілінгендерін білмеген халық пен халық қамқорларының енді одан 
шығуға тырмысқан сәтіндей суретті жазушы былай көрсеткен 
тәрізді: «Адамның уақытты да, істеп жатқан ісінің мән-мағынасын 
да ұмытып кететін кезі болады. 

Роман соңында әбден қалжырап жапан далада жалғыз жатқан 
Қоспанды Қаламүш жанындағы жолдастарымен бірге іздеп табады. 
Қоспан олардың өзін іздеп табарына, болашақтың өзгереріне үміті 
мол еді. Сол болашақты жақсы жаққа өзгертер Қаламүштер болар. 
Енді боранда малшылар адаса қоймас, қойлар да енді қырыла 
қоймас. Романнан осындай үміт тауып, ойға қаласың. Жазушы 
боранды төрт тәулікке бірнеше кеңістікті, бірнеше адамның 
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психологиясын, бір халықтың тағдыры мен бір заман көрінісін 
шынайы әрі көркем тілмен оқырман жүрегі мен әдебиет әлемінен 
өз орнын ойып аларлықтай жазып шыққан.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӘДЕБИ ДАМУЫ

ТЕМЕРХАНОВА Б. К.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Шегірен ЖОББМ, 

Павлодар облысы, Шарбақты ауданы

Оқушылардың әдеби дамуы ерте жастан басталады. Балалық 
шақ әлемінің қиялсыз болуын елестету қиын, кейінірек іздену, 
табу, шығармашылық қажет болады. Балалар таңдануды, ашуды, 
қабылдауды, қоршаған ортаны түсінуді, шындыққа сыни көзқарасты 
қажет етеді. Мұның бәрін кітап қана бере алады. Мұның екі 
жағы бар – кейбір балалар кітап оқығанды ұнатпайды. Сол 
кезде оқырмандардың ресурстарын барынша пайдалану керек, 
шығармашылық арқылы, өз сыныптастарына кітап әлемі қалай 
тартымды екенін түсіндіру мүмкіндігін беру керек. 

Әдебиетті оқу мақсаттарының бірі – «әлемді және өзін 
тану үшін білімді, іскерлікті, дағдыларды жеке таңдау негізінде 
қолдана алатын білікті оқырманды тәрбиелеу». Ал білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында қазақ әдебиетін оқыту мен 
оқытудың ерекшелігі терең оқырмандық қабылдауға, талдауға, 
интерпретацияға, бағалауға баса назар аудару болып табылады. 

Өз жұмысымда оқушылардың әдеби дамуының үш кезеңіне 
тоқталғым келеді:

1) Эпизодты талдауды орындай білу.
2) Дәйексөздермен жұмыс істей білу. 
3) Мәтінде тілдің бейнелегіштік – мәнерлі құралдарын түсіну 

және табу. 
Көркем мәтінді қабылдау тұтас болуы тиіс, алайда мәтіннің 

бір бөлігін – эпизод: сахна, пейзаж, портрет, авторлық шегініс, 
композицияның кез-келген элементін қарастыра білу маңызды. 
Бұл оқушылардың әдеби дамуындағы өте маңызды қадам, пайдалы 
да қызықты жұмыс, өйткені «шығарманың сюжетінде қаралатын 
эпизодтың орны мен рөлін анықтау үшін оның дамуының 
ішкі логикасын – оның микросюжетін түсіну керек, ол көркем 
шығарманың композициясындағы «классикалық» бөліктердің реті: 
экспозиция, шиеленіс, әрекеттің дамуы, шарықтау және аяқталуы» 
сияқты құрамдас бөліктерге бөлуді қарастырады.

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында әдебиет 
бойынша жұмыс нақты әдебиеттану дағдыларын талап етеді, мәтіннің 
ерекшеліктерін анықтаудағы құзыреттілікті, сауаттылықты талап 
етеді. Сонымен қатар жиынтық бағалауда жиі эпизодты талдау қажет. 
Демек, бұл оқушылар меңгеруі тиіс дағды. Эпизодтың талдауын  
5-11 сынып оқушылары орындайды, бірақ, әрине, 10-11 сынып 
оқушылары осы іскерлікті толық меңгереді. Бұл жұмысты жеке де, 
жұппен де, топтарда да жоспарлы және жүйелі түрде жүргізуге болады. 
Бұл сөзді түсінудің бір түрі. Мұнда іс-әрекет тәсілі толығымен жүзеге 
асырылады. Оқушыларға эпизод, бөлшектерін талдау ұнайды, мұнда 
мәнерлі-бейнелеу тәсілдерін, тілдік ерекшеліктерді анықтау оңайға 
түседі, туындының композициядағы эпизод маңыздылығын түсіну 
ұнайды. Ол үшін эпизодты талдау тәртібін анықтау қажет, бір жағынан 
интерпретация еркіндігі бар, екінші жағынан талдауда академиялықты 
ұстану қажет деген түсінік, әдебиеттану ережелеріне бағыну керек. Бұл 
жұмысқа мұғалім атүсті қарамау керек. Бір эпизодты түсіну арқылы 
оқушы бүкіл шығарманы терең түсінуге келе алады. Мысалы, 10-сынып 
әдебиетіндегі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының «Гүлшат-Шеризат» 
дастанының эпизодын қарастыра отырып, Көркін патшаның асыл 
арманы, Парахзаттың «уәдесі», Қожа Сағит пен Шеризат, Парахзаттың 
қайғысы, Ел арманы – сұлу Гүлшат, Шеризаттың ғашықтық сезімі, 

http://www.elarna.net/pdfbek/book/kaz/pdf.php?id=200447
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Барыстың хаты немесе шындықтың ашылуы сияқты бөлім тақырыптары 
бойынша мазмұнымен танысып, шығарма желісі бойынша жүйелі 
мазмұндайды. Шығармадағы әрбір детальға назар аударып, кейіпкер 
бейнесін ашудағы осы детальдардың орнын анықтайды.

Мысалы, Ыбырай Алтынсарин «Атымтай Жомарт», «Мейірімді 
бала» әңгімелерін өту барысында Ы. Алтынсарин әңгімелерінің 
тақырыбы мен идеялық, көркемдік ерекшеліктерін өз бетінше 
іздене отырып, өзара ынтымақтастық әрекет барысында әдеби-
теориялық тұрғыдан талдау жасай білу дағдыларын дамытады, жаңа 
ақпараттарды өздігінен жинақтай білуге, сыни ойлауға, тұжырым 
жасауға, пікір алмасуға дағдыланады.

Топта жұмыс істей отырып, олар пікір алмасады, қарсы дау 
айтады, зерттейді, есіне сақтайды, қолданады, талдау және салыстыру 
арқылы тұжырым жасайды, дәлелдейді, қателесіп те жатады, бірақ 
прозалық шығарма эпизоды белгілерін жан-жақты таниды. Сонымен 
қатар қызығушылықтары оянып, шығарма авторы және туынды 
туралы қосымша ізденіс жұмыстарын жасайды. Мұндай жұмыстың 
көмегімен оқушылардың «төмен (фрагменттік) деңгейден орта 
(талдау), содан кейін жоғары (идеялық-көркемдік, тұтас)» деңгейге 
ауысады, осылайша әдеби даму бірте-бірте жүзеге асады. 

Көркем шығарманың эпизодын талдау бойынша жұмыстың екі 
бағыты бар: біріншіден, мұғалімнің осы дағдыны меңгеру бойынша 
жұмысты қалай жоспарлауы керек және екіншіден, оқушылардың 
эпизодын талдау жоспары болуы керек, біртіндеп талдау, түсіндіру, 
түсіну, ұсыну, ашу, дәлелдеу, құру іскерліктерін меңгеруі керек. 
Бұл жұмысты Блум пирамидасына сүйене отырып құруға болады: 
мәтінді білу (оны оқу), түсіну (түсіндіру, тақырып, идея), қолдану 
(туындының композициясындағы эпизод орны, эпизод рөлі), 
талдау (бейнелі құралдар, кейіпкерлердің сипаттамасы, эпизод 
құрылымы, көркемдік сипаттамалар), синтез (оқиғаға авторлық 
көзқарас, оны тұтастай алғанда бүкіл шығарманың шарықтау шегі 
мен идеяларымен салыстыру; авторлық бағалаудағы дау-жанжалдың 
өткірлігін анықтау; осы эпизодтың басқа эпизодтармен немесе 
туынды құрылымының басқа элементтерімен (автордың алғысөзімен, 
прологпен, эпилогпен, арнауымен, эпиграфпен, фрагменттер 
арасындағы сюжеттік, бейнелі және идеялық байланысын қарастыру; 
бағалау (идеялық-тақырыптық байланыстардың негізінде өз мәтінін 
жасау: тақырыбы, мәселесі немесе идеясы). 

Оқушылар эпизодты таңдап алынған сұрақтардың көмегімен 
талдай алады: «не бейнеленеді? Қалай бейнеленеді? Неге 

бейнеленеді? Эпизод идеясы қандай? Басқа эпизодтар мен жалпы 
туындымен мағыналық байланыстар қандай? Жұмысты түсіну үшін 
бұл эпизод қаншалықты маңызды?» және т.б. 

Әрине, өзіндік жеке әдіс-тәсілдерді қолдануға болады, бірақ 
ол белгілі бір сыныпта оқу мақсаттарына, оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне сәйкес келуі тиіс және сабақтағы критерияларға, 
дескрипторларға ажыратылуы керек. 

Эпизод талдауын орындау да оқушылардың әдеби дамуының 
критерийі болып табылады. Мысалы, 10 сынып оқушылары кейіпкерді 
сипаттауды үйренуі керек. Мәтінде кейіпкердің сипаттамасы үшін 
маңызды эпизодтарды табу, оны мәтіннен мысалдармен сипаттау. 
Проблемалық сұраққа дәлелді жауап беру. Эпизодтың шекарасын 
анықтау, оның құрылымын, көркем бөлшектерін көру, мәнерлі-
бейнелеу құралдарын анықтау, эпизодтың күрделі жоспарын құру, 
эпизодтарды идеялық - тақырыптық деңгейде салыстыру, жанрлық 
ерекшеліктерді анықтау, дыбыстық және синтаксистік мәнерлі 
құралдарды бөлу, сахнаны зерттеу, көркемдік құралдар мен мәтіндегі 
фигураларының рөлін анықтау, стилистикалық фигураларды анықтау 
және олардың рөлін анықтау сияқты әрекеттерді жасай алу керек. 
Бұған 7.2.4.1-прозалық, драмалық және лирикалық шығармалардағы 
басты және қосалқы кейіпкерлердің сипаттамасы үшін маңызды 
эпизодтарды талдау; 7.1.3.1-лирикалық кейіпкердің сипаттамасына 
және/немесе кейіпкердің бейнесіне байланысты дәйексөздерді, 
шығарманың фрагменттерін мәтінде өз бетінше тауып, мәнерлеп оқу 
сияқты сабақ жоспарының бөлімдері жауап береді. Әдеби шығарманың 
эпизодын талдау үшін оның барлық аспектілерін жан-жақты және 
дәлелді түрде талқылау керек, өйткені көркем шығарманың эпизодын 
талдау көркем мәтінді терең қабылдауға бағытталған проблемалық-
іздеу әдістерінің маңызды тәсілдерінің бірі болып табылады.

Талдау – бұл өз оқырмандық әсерден шығарманың авторына 
дейінгі жол. Ол шығарманың формасына, көркем әлем, жазушының 
ой-пікіріне назар аудару қажет деген сөз.

Мәтіндегі эпизод, оның орналасуы – туынды композициясының 
маңызды қыры. Бір жағынан, ол кейбіреуге аяқталған тұтас болып 
табылады; екінші жағынан, эпизод - түрлі байланыстардың көркем 
туындының тізбегіндегі басқа буындарымен байланысты бөлігі ғана.

Шығарманың негізгі ойының (көркем идеяның) ашылуында 
эпизод рөлі мән-жайлар, жанжал, сипаттама, монолог, диалог 
арқылы, кейіпкерлердің әрекеттері мен психологиясы арқылы 
анықталады. Оқушылар негізгі сөздерді табады, әңгіме мәнерін, 
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жазушының стилін, тілдің ерекшеліктерін, мәтінді жасау 
құралдарын, автордың бейнесін, авторлық ұстанымын сипаттайды. 
Эпизодты талдау нәтижесі шығармашылық жұмыс (шығарма, эссе, 
хат, өтініш, репортаж, өтініш және т. б.) болуы мүмкін, сыни ойлау 
стратегиясын қолдануға болады. Ең бастысы, бұл оқушылардың 
рухани және интеллектуалдық дамуы үшін маңызды.

Әдеби дамумен бірге балалардың ішкі өзгеруі, көркем мәтіннің 
әлемін ашуға, өзінің пікіріне дәлелдерді таңдауға, әдеби тәжірибені 
байытуға, өмірлік тәжірибемен салыстыруға ұмтылу жүріп жатады. 
Осылайша, эпизодты талдау арқылы оқушылардың әдеби дамуы 
жүреді. Біздің әлем - тұтас, ол да түрлі өмірлік эпизодтардан тұрады. 
Осы эпизодтар біздің өмірімізді әдемі немесе керісінше, сүреңсіз 
етеді. Әдеби шығармада да өмірдегі сияқты.

Оқушылардың әдеби дамуы үшін дәйексөздермен жұмыс істей 
білу өте маңызды. Менің ойымша, әрбір мұғалім дәйексөздермен 
жұмыс істеуді қажет ететін тапсырмаларға назар аударады. 
Дәйексөздің мақсаты – мәтінде айтылған ойды түсіндіру немесе 
растау, әдеби дәлел ретінде қолдана білу. Дәйексөздер - бұл кез-
келген мәтіннің кілтті жері. Біз әрқашан балаларды мәтінмен жұмыс 
істеуге, мәтінде ой, сәт, көркем бөлшекті ажыратуға үйретеміз. 
Себебі, шығармашылық тапсырмалар орындағанда міндетті түрде 
дәйексөздердің қамтылуы талап етіледі. Оқушылар дәйексөздің 
көмегімен кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, адамдарға қарым-
қатынасын көрсету, кейіпкердің іс-әрекетін көрсету қажет; авторлық 
сұрақтар, лепискация, автордың кейіпкерлерге жазған хаттары, 
мәтін лексикасы; дәйексөз түсінігін түсіндіру қажет. Сонымен қатар 
оқушылар мәтіннің цитаталық жоспарын құрастыруды үйренеді.

Осы бойынша зерттеу жұмысын орындау көзделеді. Мысалы, 
дәйексөз негізінде кейіпкерлерге тілдік сипаттама беру керек, 
портреттік мәліметтер, әлеуметтік статус, қиындықтарға қарым-
қатынасы, автордың кейіпкерлерге деген көзқарасын көрсету, 
цитаталық жоспар түрінде оқиғалар хронологиясын құру, екі 
бөлшекті күнделік толтыру; мәтінге сүйене отырып, дәйексөздерді 
шығарманың композициясына сәйкес рет-ретімен орналастыру, 
кейіпкерлердің ой-пікірлері мен оқиғаларының арасындағы 
сәйкестікті анықтау; дәйексөздерді талдай отырып, негізгі 
сөзбен кластер құру қажет; қарапайым және цитаталық жоспарға 
салыстырмалы сипаттама беріледі. Сондай-ақ, дәйексөздермен 
жұмыс жасаудың белгілі әдістері де қолданылады: ақынның немесе 

жазушының цитаталық портретін жинақтау (тақырыптар бойынша); 
дәйексөз -тақырып бойынша эссе жазу. 

Дәйексөз бойынша эссе жазу үшін оқушы келесі сәттерді 
анықтайды: - дәйексөз кімге тиесілі; - берілген дәйексөз қолданылған 
эпизодты көрсету; - дәйексөздің мағынасын түсіндіру. Дәйексөздермен 
жұмыс үнемі, әр түрлі, нәтижелі болуы керек. Өйткені мәтіннен 
алынған қандай да бір үзінділермен жұмыс істей білу оқушыларға 
болашақта да қажет болатын икем-дағылардың игерілуіне әсер етеді.
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ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ МӘТІНДІК  
ОЙДЫ ӨЗЕКТЕНДІРУШІ СӨЗДЕР ҚЫЗМЕТІ

ТІЛЕУБЕРДІ Г. Қ. 
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мәтін түзуді ғалым Р. Сыздық «Абай негізін қалап,әрі 
қарай жүйеге айналдырған поэтикалық тәсілдің біріне» [26, 600] 
жатқызады. Мәтіннің бір бөлігінде немесе өн бойында мағыналары 
бірін-бірі айқындайтын, модальдық реңктері біртектес сөздер 
шоғырландырып,поэтикалық мақсатты іске асыру үшін мәтін ішінде 
сөздер бір-біріне «қызмет көрсетулері» тиіс деп санайды.Яғни мәтіндік 
ерекшелікті танып-білу мәтінді күрделі синтаксистік тұтастық 
деп танумен бірге өрістейді. Мәтін ішіндегі сөздердің белгілі бір 
мағыналарымен қатар экспрессиясы, ойды әсерлі етіп көрсететін реңк, 
бояуы- бәрі шоғырланып «тексті жұп-жұмыр етеді» деп түсіндіреді. 
Айталық, Шәкәрімнің өлең мәтіндеріңдегі Жар көрмеген адамдар 
- жанды өлік;артта қалған белгі-таусылмас қоры кен немесе желге 
ұшатын күл; жай ғана қу емес –арсыз қу, жәдігөй, арам, сайтан; той – 
дүние тойы; жан жұмысы; соңынан қалмау – арсылдап иттей қалмау, 
ылыққын иттей күйлеу; ғайыптан хабар білу; нұрын көріп мас болу, 
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мақтаннаа перде кию; өмір өзі береді; молдаларша кәпірге теңеу; ары 
жолдас мақұлмен; көңілі өлді; айла; арамдық сатпау, т.б. қолданыстар 
негізгі ойды жеткізумен, әсерлілігімен мәтінді түрлендіреді, түрлі 
бояумен байытады. Шәкәрім мәтін түзу үшін дәстүрлі поэтикалық 
модельдерден өзгеше жаңа үлгілерді іздейді. Осы жолда оның тапқан 
жаңалықтары, жаңа үлгілері Абай үлгілеріне ұқсас. Абай үлісіндегі бір 
ғана сөзді тірек етіп жаңа мағыналы тіркестер жасауы – соның куәсі. 
«Жасында араластым малтымаға» деп басталатын өлеңінде ғылым сөзі 
ғылым қуып жете алмау, тырнақтай ғылым табу, тоярлық толық ғылым, 
ғылымғы қанағатсыз болу деген тіркестерге тиянақсыз болып тұр.

Шәкәрім ескі үлгілердің бәрін алмағанмен, кейбірін кәдесіне 
жаратады. Мысалы, ақындардың дәстүрлі мектебінің өкілдері 
пайдаланатын да демеулігін мәтін түзуге, айтпақ ойын ашып көрсету 
мақсатында сегіз жолдан тұратын өлеңнің алты жолында келтіреді: 
Жүз жыл бақты болсаң да, Әлемнен асып толсаң да, Алтын таққа 
қонсаң да, Айрылған күні бір кейіс, т.б. Сол сияқты ма, ме, ба, 
бе сұраулығын қайталап отыру арқылы ұйқасты ұйымдастыру, 
өткен шақ көсемшенің -ып, -іп, -п тұлғасы арқылы шумақтағы 
жолдарды сәйкестендіру, -ар, -ер формасын қайталау арқылы мәтін 
тұтастығын сақтау бұрынғы дәстүр үлгісінде шыққан. Бірақ бәрін 
өзгертпей алуға сипаты өзге поэзиясы ерік бермейді. Өйткені оның 
образдар жүйесіне тоқталу,өзге мәтіндерден айырмашылығын ашу 
– мәтінді әдеби жақтан талдаудьщ нысандары.

Әрбір шығармашылық тұлға – өз дәуірінің жемісі, тіршілік 
кешкен және мәдени ортасы тудыратын құбылыс.Сондықтан автор 
дүниеге әкелетін мәтін - мәдени феномен. Мәтіннің феномендік 
сипаты түлғаның тіліндегі лингвомәдени ремаларды анықтау мен 
ашу,прецеденттік мәтіндерді, мәтінішілік ерекшеліктерді саралау 
арқылы ашыла түседі. «Содержание текста представляет собой 
тот семантический комплекс, который возникает в мышлении 
автора в соответствии с замыслом, ориентированным на цели и 
условия коммуникации. Он состоит из совокупности денотатов, 
отражающих иерархию подтем, субподтем и микротем. В мышлении 
он представляет собой единое целостное образование, поскольку 
базируется на системе предметных отношений, сформированных в 
интеллекте человека в его предшествующем опыте» [27].

Кез келген өлең – мәтін. Кез келген мәтш өз алдына жеке бір 
өлем, ол әлемнің өзіндік заңцылықтары болатындықтан, іштей соған 
бағындырыладьі. Кез келген мәтіннің тілдік көрсеткшіі болады. Тілдік 
көрсеткіш мәтіндегі сэздік қүрамнан кэрінсді. Өлеңцер жинағы түгіл, әр 

елеңнің езіндік сездік коры болады. Тілдегі сездік қор тілдік түлғаньщ 
ішкі жан-дүкиесінш бейнесін көрсету мен оның ойын оқырманға 
жеткізуде үлкен қызмет аткарады, былайша айтқанда, тілдік түлға, яғни 
автор, сөздік қорды, сөздік қордағы әрбір сезді өзінің керегіне, қажетіне 
қарай пайдаланады. Соның нәтижесінде мәтіндегі әрбір сөздің:

а) өзіндік орны қалыптасады;
ә) әрбір сөздің өлең үшін маңызы екпхеленіп, айқындалады;
б) әрбір сөз езінің қызметін атқарады, өз орнында жүмсалады;
в) әрбір сөз өлең үшін өзіне тиесілі рөлді атқарады (ойнайды).
г) өлең мәтініндегі әрбір сөз семантикалық жақтан күрделі 

келеді, яғни мағынасы лексикалық мағынасына ұқсамай сан қырлы 
бола алады;

д) әрбір сөз өлең ішінде өзіне ғана төн ерекше лексикалық тонмен 
айтылады. Сондықтан сөз семантикасына, оның ассоциативтік 
өрісіне жаңаша қарау лексикологиялық зерттеулердің негізгі 
аспектілерін құрайды.

Шәкәрім - тілдік тұлға, ірі шығармашылық иесі. Оның өлеңдері 
әдеби стильдің дамуына, ондағы тілдік нормалардың қалыптасуына 
ықпалын тигізсе, қазақ тілінің сөздік қоры ақын өлендерінде, 
шығармашылығында тұтынған тың, жаңа сәздер арқылы толықты, 
осылайша автор жекелеген сөздердің аксиологиялық өрісін кеңейтті. 
Әрине, оны толық сезіну үшін Шәкәрім өлеңдерінің мәтініне, оның 
ерекшеліктеріне, қайсыбір сөздердің мағыналық өрісіне тоқталу 
жөн. Мағыналық өріс кез келген сөз емес, аксиологиялық мәні бар, 
бағалауыштық мәнді сөздер, шығармашылық иесі ретіндегі тілдік тұлға 
өте жиі қолданған әрі ерекше екпін түсіре айтатын тілдік бірліктер 
арқылы анықталады. Ондай бірліктерге лингвомәдени бірліктер 
жатады. Тілдік маңызы ерекше лингвомәдени бірліктер мәтінге негіз 
болады, мәтіннің тұтастығын түзуге, оны сақтауға, сонымен бірге 
автордың ішкі жан-дүниесін ашуға көмектеседі.Мәдениет қатып 
қалған догмалық ұғым емес, ол — процесс әрі процестің нәтижесі. 
Процесс болған соң ол үнемі қозғалыста болады, қозғалыс оның 
динамикасын жандандырады, сондықтан да мәдениет эволюциялық 
сипатының арқасында жаңарып, өркендейді. Мәдениеттің өркендеуі 
мен өркениеттің қанат жаюы барысында тіл атаулы біртіндеп табиғи 
сипатын жоя бастайды да, қоғамдағы негізгі функцияны жасандылығы 
басым (кірме сөздер, терминдер, жасанды сөздер, анология арқылы 
жасалған сөздер, т.б.) әдеби тіл атқара бастайды. Ал табиғи тіл (қазақ тілі 
жағдайында – жалпыхалыктық тіл) халықтың материалдық және рухани 
мәдениетін жеткізуші, жинақтаушы ұлттық форма болып табылады.
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«Тіл – халықтың рухы» екені Вильгельм фон Гумбольдтың 
«Мәдениеттің тіл мен философиясы» атты еңбегінде дәлелденген, 
жан-жақты ашылған. Қазақ топырағында «Тілі жоғалған жұрттың» 
өзі де жоғалады» деген А.Байтұрсыновтың бір ауыз сөзі тіл мен 
ұлттың байланысын ғана білдірмейді, тілдің құдіреттілігін, тілдің 
ұлттық өлшем екенін айғақтап, тіл тағдыры мен ұлт тағдырының 
біртүтас дүние екеніи бойына сыйдырып түр. В. Гумбольд халық 
тілін өлемнің тілдік бейнесін қалыптастырушы форма деп санайды. 
Сондықтан әр халықты оның тілі арқылы тану кезеңі келгеніне 
нұсқайды. XX ғасырдан бастап лингвистикадағы тілді танудың 
постулаты негізгі екі тезиске арқа сүйеді:

а) тіл санадан тыс өмір сүрмейді;
ә)тіл ақиқатты ұғып-түсінудің терең философиясымен 

байланысты. 
Сонғы тезис тіл мен ойлаудың логихалык. аспектісіне келіп 

тіреледі де, «логикалық мазмұн» – «ұғым» мен «лексикалық 
мазмұн» – «мағына» арқылы бір-бірімен тығыз байланысады. Сөздің 
алғашқылық мағынасы туралы түсінік кейіннен сөз тіркестерінің 
құрылуына, сөйлемнің жасалуына қажетті база қызметін атқарады. 
Өйткені кез келген сөзді қосақтап, тіркестіре салу мүмкін емес. 
Қарапайым ғана бір мысал: күміс алтын, алтын күміс т.б. деп 
айтылмайды. Яғни алтын күміс бола алмайтыны сияқты, күміс 
те алтын болмайды. Сөздер тіркесуі үшін сөз мағыналарының 
арасында сыйымдылық болуы керек, егер оларды функционалды 
және дифферендиалды тұрғыдаы мәнді десек, мазмұн межесі 
болуы керек. Сөз семантикасы мен ақиқат нысандар арасындағы 
белгілердің арақатынасы денотат пен сигнификаттың, Р. Карнаптың 
терминімен атасақ, экстенсионал мен интенсионалдың, Г. Фрегеге 
сүйенгенде, мән мен мағына – арасындағы қатынасқа жатады. Тіл 
арқылы бейнеленетін ғылым – әлем туралы жалпы білім- танымның 
бөлшегі. Сөзжасамдық, семантикалық дериваттар мен сөз семасының 
дифферекциалдануы, фразеологизмдердің, метафоралар мен сөздің 
ішкі формасының шоғырлануы сөздің семантикалық шыңын жасайды. 
Сөз семантикасының немесе семантикалық шыңының ерекше-қырын 
ашудың түп-тамырында танымды игеру мен тану жатқаны сөзсіз.

Тіл – сол таныту мен тануды жүзеге асырудың құралы. Тіл арқылы 
адамзат мәдениетін танып-білуте, үйренуге, әрбір ұлттың салт-дәстүрі 
мен әдет-ғұрпы, психологиялық ерекшелігін анықтауға болады. 
Сондықтан да тіл қай кезде, кай дәуірде болмасын қоғамдық феномен 
күйінде қала береді. «Язык в этнических границах его носителей – это 

не только и не столько средство общения, сколько намять и история 
народа, его культура и опыт познавательной деятельности, его 
мировоззрения и психология, закрепившийся из поколения в поколения, 
багаж знания о природе и космосе, о воспитании, о подготовке к жизни 
новых поколений людей в интересах сохранения и умножения этноса 
и его самобытности», – дейді З. К. Тарланов бұл турасында [28, 8]. 
Тек ұлт емес, белгілі бір ұлттың өкілі ретіндегі индивидтің тұлғасы 
да оның тілінен көрінеді. Әрбір халық тілінің сөздік қорында сол 
ұлт үшін, ұлттың өкілі – тілдік тұлға үшін бағалы болып табылатын, 
аксиологиялық-бағалау жүйесін құрайтын, әрбір ұлт, әрбір тілдік 
тұлғаның ерекше қадірлеп-қастерлеп, айрықшалайтын, өзек үгымдардьі 
таңбалайтын создердің жиынтығы болады. Олар көбінесе мәдени 
ореолы бар сөздерге жатады. Сөздің ұғымдық-заттық мәні түсіндірме 
сөздіктерде берілетінін ескерсек, тілдік емес, тілден тыс және тілдік 
мәндерді бойына жинақтаған лингвомәдени ремалардың кешенді 
мазмұндық көлемі энциклопедиялық сөздіктерден анықталады. Ал 
реалийлер мейлінше толық күйінде этнографиялық анықтағыштарда 
қамтылады. Тілдік және тілден тыс факторларды жинақтау, іріктеу, 
теру және жинақталған материалдар мен фактілерді жүйеге түсірудің 
негізінде, оны мысалдармен дәйектеп отыру арқылы реалийлердің 
ұлттық-мәдени ерекшеліктері ашылады, яғни сөздің мәдени ореолы 
жасалады. Сөздің мәдени ореолы арқылы ұлтты тануға, рухани әлемі 
мен төл мәдениетін үғынуға, оны өзгелерге түсіндіруге болады. Мәдени 
ореолды ұғыну дегеніміз фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді, ұлт 
ұлттық ұғыммен, ұлттық сипаттағы сөздерді (салт-дәстүрлік, әдет-
ғүрыптық, бір сөзбен айтқанда, ұлттық-мәдени қабатты) білу деген 
сөз, өйткені ұлттың өзі осы ұлттық ұғымдармен ассоциацияланады. 
Мұндай сөздер тіл білімінде деңгейаралық бірліктерге жатады, мәдени 
феномендер қатарында бағаланып, ерекше мәртебелі сөздер болып 
саналады.Сөзді мәдени ореолмен байыту мен оның баюы үдерісі ұлттың 
санасының баюынан; ұлттық «,ұлт сүюшілік) сезімінің артуынан; әрбір 
ұлт өкілінің жекелеген құбылыстар туралы түсінігінің жинақталып, 
жалпылануынан құралады. Сөйтіп барып әрбір ұлттың эстетикалық 
мүмкіндігінің көрсеткіші құрылады. Сонда ұлттық эстетикалық 
көрсеткішке айналатын тілдік бірліктердін мазмұн жағынан баюы 
немесе мазмұндылығы ұлттың мәдени ұғымымен, ұлттың әлемді 
қалай түсініп, қалай қабылдайтындығына қарай өрістейді. Сөздің 
мәдени ореолы белгілі бір ұлттық, табиғатпен байланысы және 
қоршаған әлеммен орнатқан қарым-қатынасы негізінде пайда болады 
да, ұлттың (тілдік ұжымның) табиғат құбылыстарын қалай түсініп-
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қабылдауына, табиғат пен ақиқат дүниенің құдіретін қаншалықты; 
сезінуіне негізделеді, сондай-ақ ұлтпен бірге өмір сүреді, ұлттық 
санамен қатар өркендейді. Өз шығармалары арқылы Шәкәрім жадта 
бар мәдени тілдік бірліктердің өмірін ұзартты, оларға өзіндік сипат 
қосып, үстемеледі, олардың ұғымдық аясын кеңейтті, сөйтіп әлемнің 
тілдік суретін байыта, түрлендіре түсті, жаңарта алды, жаңғырта 
білді. Сондықтан тілдің санадан тыс өмір сүрмейтініне және тілдің 
ақиқатты түйсіну философиясымен тығыз байланысып жататынын 
білдіретін постулаттардың дұрыстығына Шәкәрім шығармаларын 
талдау барысында көз жете түсті. Мәселен, Өмір мен өмір сүру сөздерін 
алып көрелік. Өмір сүру тіркесін актуалдандырып, жандануына түрткі 
болатын тіркестер мен өмір-мен тіркесетін, өмір сүрудің аясына 
енетін, өмір сүрудің мәнін ашып, байытатын, оны толықтыратын сөз 
тіркестерінің ақпараттық түрлеріне, ассониативті әрісіне жай ғана 
қарапайым, тұрмыстық деңгейдегі типтік синтагмалық байланыстар 
және мақал-мәтелдердің прецеденттік мәтіндері кіреді. Прецеденттік 
мәтіндерді қаншалықты игергендігіне қарай әрбір ұлт өкілін (бұл жерде 
біз мәтін авторын айтамыз) мәдени білімінің аясын белгілеуге, оларды 
қолдану мен пайдалануына қарап мәдени білімінің деңгейін анықтауға, 
тіл байлығын қаншалықты меңгергеніне көз жеткізуге болады. Ұлт 
өкілінің мәдени білімі мен сөздік қордың қат-қабат байлығын игеруі 
прцеденттік мәтіндермен тығыз байланысып жатады. Бірақ прецеденттік 
мәтіндер биологиялық мұра емес, әлеуметтік мұраға жатады. 

Қазақ әдеби тіліндегі жазба дәстүрді орнықтырушы Дулаттағы, 
Шәкәрімдегі, Абайдағы, өмір//өмір сүрудің аксиолошялық өрістері 
ұлттық стереотипті ойлау өрісін танытады, сонымен бірге, адамзаттық 
ойлау үлгісімен ұштасып жатады. Аталған ақындардың тілдік 
тұлғалары ұлтаралық мәдени диалог құруға жол ашады. Шәкәрімнің 
жазда сүрлеу-соқпағы жазба дәстүрге барып тірелетінін айтқанбыз. 
Жазба дәстүр тілдік құрылымның өзгеруіне және дамуына ықпал 
етеді. Тілдік құрылымдар үнемі жетіледі, жетілу үрдісі ойды нақты 
жеткізу мүмкіндігінің еселенуінен байқалады. Шындығында да 
жазба тіл – ойды анық, нақты жеткізудің жоғарғы формасы, ал жазба 
тіл арқылы жекеленген сөздердің коммуникативтік те, көркемдік те 
қызметі артық, сөз мағынасы түрлене алады.

«Сөздің қандай тіл әлементі екенін көрсету үшін сөздің тіл 
жүйесінде алып қарастырып, оның басқа әлементтерімен қандай 
қатынаста болатынын анықтау керек» [40, 12]. Ол үшін сөздің 
ішкі құрылымы, қызметі ашылуы тиіс. Сөздің қызметі оның 
семантикасымен байланысты. Ал сөз семантикасы контексте 

нақтыланады, контексте анықталады. Сондықтан сөз мағынасының 
құбылуын мәтінмен және мағынаны актуалдандырушы сөзбен 
сабақтастықта, бірлікте қарау дұрыс. Сөз мағынасының мәтіндік 
бөлінісі актуалдандырушы сөздің мағынасына тәуелді. Айталық, 
Шәкәрімнің көптеген шығар- маларының лейтмотиві өлім мен өмір, 
ар мен абырой, Алла мен жаратқан (жар), дін мен пейіл тазалыгына 
арналады. Бұл сөздер – тек бір ақынға ғана болмаса бір тілдік тұлғаға 
емес, ұлтқа, тілдік үжымға, қала берді адамзатқа тән аксиологиялық 
сөздер, олар – қолданыс өрісі кең лексемалар. Қолданыс өрісінің 
кеңдігі сөздердің семантикалық өрісінің көрсеткіші болып табылады. 
Олардың семантикалық өрісі мәтін ішінде, контексте ашылады. 
Сондықтан көркем әдебиеттегі, оның ішінде поәзия тіліндегі сөздерді 
талдағанда «орфографиялық сөз» нысанға алынбауы керек, сол сөздің 
қолданыстағы мағыналық ерекшелігі» ескерілуі керек. Себебі, тілдік 
тұлғалар туындыларындағы, сондай-ақ Шәкәрімдегі көптеген сөздің 
контекстік жұмсалымы түрленіп отырады.Ақын тіліндегі ондай өзек 
ұғымды білдіретін сөздердің қатарында жар, жүрек, көңіл, пейіл, ар, 
ақыл секілді көптеген лексемаларды жатқызуға болады. Шәкәрім 
тілінңе жан мен жүрек діни және мәдени бірліктердің негізгілері 
болып табылады, аталмыш сөздер оның рухани өмірінің жаршысы, 
әтнос өкілі ретіндегі ұлттық келбетін ашатын, ақын және тілдіктұлға 
ретіндегі ойлау ерекшелігін танытатын, тілдік тұлғаның интенңиясын 
жеткізетін, имплиңитті мағынаға бай тілдік бірліктер.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 «Дала уалаятының газеті». Әдеби нұсқалар (құрастырған 

Үшкілтай Сұбханбердина), 1899-1902 ж.ж. Алматы : Ғылым, 1992. 
– 572 б.

2 «Қазақстан». Ұлттық энциклопедия. – Алматы : Қазақ 
энциклопедиясының Бас редакциясы, 2001. – 720 бет. 3 том. 

3 Мағауин М. Абайдың белгісіз екі әңгімесі. // Кітапта: Ғасырлар 
бедері. Әдеби зерттеулер. – Алматы : Жазушы, 1991. – 439 б.

4 Қазақ Совет Энциклопедиясы. – Алматы : Қазақ Совет 
Энциклопедиясының Бас редакциясы, 1974. – 672 бет. 4 том.

5 Мұхамедханұлы Қ. Қ. С.Э.-дағы кейбір мақалалар жайында. 
«Семей таңы». 24 февраль. № 37. 1978 ж.

6 Әдеби мұра. Революциядан бұрынғы мерзімді баспасөз бетінде 
жарияланған көркем шығармалар. – Алматы : Жазушы, 1970. 132 б. 

7 Рымғали Нұрғалиев. «Еңлік-Кебек» трагедиясы // Кітапта: 
М. Әуезов тағлымы. – Алматы : Жазушы. 1987, 432 б.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

205204

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы ҚОРҚЫТ АТА ЖЫРЫНЫҢ 

КӨРКЕМДІК-СЮЖЕТТІК ЕРЕКШЕЛІГІ

ТОҚЖІГІТОВА А. Қ.
магистрант, С. Торайгыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Әулие Қорқыт қобызын тартып рухты жырларын айтып, Қазан 
ханды, яғни Қазан-Салорды соғыстық рух беріп отырған. Бірақ, Қазан-
Салордың кәрілігі келіп, ажалы жетіп өледі. Оны Тебріз маңында 
арулап шығарған көрінеді. Қазан өлімінен кейін оғыз елі ынтымақ, 
бірліктен айырылып, бір-бірімен соғысып оғыз елінің берекесі қашып, 
ақыры Қорқыт жырлап, мадақтаған оғыз елі ыдырап тынады. Осыдан 
кейін түркі тайпалары біртіндеп өз алдына жеке-жеке мемлекет құра 
бастайды. Ал, сол кезеңдерде күйреген оғыз еліне наразы болып, 
мәңгілік өмір іздеп дүние кезіп кетеді. Қазан-Салордың жары, Баяндүр 
ханның қызы Бөрілі сұлу кейбір мәліметтер бойынша, Үрмі деген 
жерде жерленген екен. Екеуінің де зираты бүгінгі таңда белгісіз 
болып саналады. Жалпы Қорқыт Атаның жырларының кейіпкерлері 
шынайы болған, оғыз-қыпшақ қоғамында өмір сүрген адамдар. 
«Егерде Дрезден нұсқасы болмағанда, Қорқыт Ата мұраларын әлі 
күнге дейін аңыз санап келер едік», - дейді В. В. Бартольд [1, б. 52]. 

«Қорқыт Ата» жөнінде үш жүз он төрт зерттеу еңбектері бар. 
Әзербайжан, Анатолия түріктері, Батыс түріктері, Батыс Европа 
және шығыс тілдерінде төрт жүз алпыс екі еңбек жазылған. Көрнекті 
зерттеушілері – М. Ергик, В.Бартольд, А. Туманский, В. Жирмунский, 
Ш. Уәлиханов, А. Әбілғазы, Ә.Диваев, К. Рифат, О. Гокияй,  
Ә. Марғұлан, X. Көрұғлы т.б. Солардың ішінде академик В. Бартольд 
үлесін ерекше атауымыз керек. Ол Дрезден жазбасын немістерден 
түсіріп алып, 1922-1925 жылдар арасында аударып шыққан болатын. 
Алғашқы бес тараудың түрікше текстін 1910 жылдары «ЗВО» 
журналында жариялаған. Баку нұсқасын редакциялап, баспаға 
әзірлеген әзербайжан фольклористері В. Араслы мен М. Г. Тахмасиб, 
Москва басылымының редакциялағандар В. М. Жирмунский мен 
А. Н. Кононов болды. «Қорқыт Ата» кітабын қазақ тіліне аударуда 
Әуелбек Қоңыратбаевтың еңбегі орасан зор. Ол кісі кітаптың алғы 
сөзінде былай дейді: «Дадам Қорқыт жырларына» келгенде, ондағы 
мифология, аңыз, шежіре тарих элементін жіктеу зиян емес. Сол үшін 
X.Көрұғлы мифологиялық жырларды бұрын туған деп, Төбекөз дәу 
сюжетін жырдың басына қойған. Алайда, Бисат жырында Баяндүр 
мен Қазан (түрікмендер) бастаған оғыз-қыпшақ ұлысының әлсіреу 
оқиғаларының көрінісі бар. Төбекөз дәу Сары Қойшыдан (қыпшақ) 

туады. Аруздың баласы. Ол кезде оғыз ұлысындағы алалық насырға 
шаба қоймайды. Аруздың баласы Бисат сол алалықты уақытша болса 
да басады. Мифология сол алалықтың туа бастауынан хабар береді. 
Ондай алалық Бұқаш, Имран жырларынан да шаң береді. Сондықтан 
бұл жырларды бір ғана мифологиялық белгіге қарап жыр басына қою 
айтарлықтай дәлелді емес. Өйткені арыстан елі, қасқыр тайпасы дейтін 
тотемдік образдар мен ұғымдар Қазан-Салор жырында да бар. Керек 
десеңіз, Баяндүр образы XII-XIII ғасырлардағы Кавказда туған қара 
койлы түрікмендерінің ханы еді. Басында оғыз ұлысын Қазан мен 
Бәмсі-Байрақ бастаған, ең басты тұлға Қорқыт (баят) болса керек. 
Бұлар IX-X ғасырда Сыр бойында тұрған. Оғыз ұлысы 1043 жылы 
ыдырайды, 12-ші жыр сол датаға байланысты. Ол кезде Жанкент 
жабығысына енген тайпалардың бәрі де өздерін «оғыз» деп атаған. 
Бұл атау жырда көп кездеседі. Ал XII-XIV ғасырда Кавказда туған 
Баяндүр хан династиясында бұл атау жоқ. Осы жайды жоғарыдағы 
еңбегінде X. Көрұғлы дұрыс түсініп, оғыздарды батыстық және 
шығыстық тайпалар деп бөлген. «Қорқыт жырларында» этнос, эпос, 
шежіре элементтері басым. Ол заманда (X ғ.) Жанкент жабығысына 
қараған тайпалар Сейілхан (түрікмен) және Жайылхан (қыпшақ) 
болып бөлінген. Батысқа кеткендер әуелі «ғұз» («оғыз») аталып, 
ұзамай «түрікмен» (түрік адамы), селжук деп атанады. Басында 
оғыз ұлысына түрікмен, қырдағы қыпшақ, Еділ бойындағы бұлғар 
пешенелері де қараған еді. Алалық әуелі осы пешенелер мен түрікмен 
(Қазан) тайпаларының арасында туады. 1043 жылы осы алалық 
түрікмен-қыпшақ тайпаларына көшіп, ұлыс күйрейді. Пешенелер, 
оның көсемі Шекті ұлы Әлмүш ислам дінін 922 жылы алса, түрікмен 
Сейілхан тайпалары 956 жылы қабылдайды. Пешенелер (шекті-
көбіктілер) түрікмендермен 50 жыл емес, 34 жыл жауласқан (956-922). 
Еділдегі Хазар хандығыда бұл оқиғалардан тыс емес. Хазар хандығы  
956 жылы күйрейді. Оның ханы Күншақтың 60 әйелі болған, бұл сарын 
«Мұңлық-Зарлық», «Құламерген» сюжеттерінде жүр. Ер Төстіктің 
аты Шалқұйрық Арал түбінен алтын қазан алып шығады. Өйткені, 
IX ғасырда Аралдың теріскейінде хазарлар тұрған. Қобыландының 
қолынан өлетін Көбікті (Шокли) пешене батыры еді. Сонда Көбікті 
бір жағынан оғыз ұлысымен жауласса, екінші жағынан өзінің қызын 
зорлап алатын Хазар ханы Күншақпен де жауласқан. Бұл жай ибн-
Фадлан жолжазбаларында да айтылған. Бәлки пешенелер 1043 жылдан 
соң қыр қыпшақтарымен де жауласса керек. XI ғасырда қыпшақтар 
Дон, Киевке дейін барған. Алалық 1043 жылдан көп бұрын басталған. 
1055-1066 жылдар арасында Еділ, Дон, Азов пешенелері өзара 
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жауласып, он үш тайпаның он бірі Халдарға, екеуі Кеденге қосылады. 
Пешенелердің Арпад бастаған бір тобы Хунгрияға (Венгрияға), Халдар 
мен Кеден Византияға (албан) кетеді. Жырда келетін Тагавор бұлгар, 
бәлки хазар болса да ғажап емес. Оны XI гасырлардағы айтушылар 
грузин деген. Рашид-Әддин өзінің «Монғол шежіресі» деген еңбегінде 
Дербентті Тұғыр хан (Тагавор) билеген дейді (11 том, 37-47 беттерін 
қараңыз). Сонда Тагавор дегеннің өзі де қыпшақтардың батысқа кеткен 
бір тобы болмақ. Дербент ежелден қыпшақ қаласы болган. 

«Қорқыт жырларының» басында «Бәмсі-Байрақ» жыры тұрады, 
ол шығыс тайпалардан шығып еді, бірақ ол Қазанның қызын алып, өз 
елінен қол үзгенін айтқанбыз. Сонда оғыз ұлысының бегі Қазан, бас 
батыры Бәмсі Байрақ (ту ұстаған батыр) болған дейміз. Оғыз-қыпшақ 
ұлысының басында Алпамыс тұрса, ұлыстың күйреуі де сол батырдың 
қазасымен аяқталады. Сонда оғыз ұлысының негізгі ұйтқысы өзбек пен 
қыпшақ болған да, билік түрікмендер қолында болса керек. Дохақ (Тоқа)  
селжүк немесе түрікмен, бірақ араб емес. Ал Қорқыт баят (баян) елінен 
шығады. Бұған қарағанда Қорқыттың тегі қыпшақ болуға тиіс. Байбөріні 
қазақ жырлары қоңырат (қай) дейді, содан Алпамыс туады. Жырдағы 
таза көшпелі өмір суреті, тотемизм, шаманизм сарындарына қарасаң, 
Қорқыт жырларының алғашқы сюжеттері фольклор стилінде ерте 
замандарда, Сыр бойында туған болады. Бұл тек селжүк (әзербайжан), 
түрікмен (Баяндүр) ортасында ғана туған жырлар емес, сонымен бірге 
алғашқы арқауы X гасырдағы Сыр (Түркістан) тайпалары ортасында 
туып, кейін Кавказ, Анатолия жерінде хатқа түскен сюжеттер болмақ. 
Сөз соңында аудармамен танысып көптеген құнды пікірлер мен 
ұсыныстар жасаған ғалымдар – академик Ә. Марғұлан, филология 
ғылымдарының докторы Ә. Құрышжанов, тағы басқаларға шын 
көңілден алғыс айтпақшымын», - деп жазады филология ғылымдарының 
докторы, профессор Әуелбек Қоңыратбаев [2, б. 15]. 

Қорқыт Ата жырларының кейіпкерлері жай ғана аңыз емес өмірде 
болған тарихи тұлғалар оған дәлел бола алатын Баршын сұлудың 
моласы ол Сырлытамда «Іңкәрдария» шаруашылығының жерінде, 
ал оған жақын жерде Қазан батырдың бейіті Қызылорда облысының 
Шиелі ауданында болуға тиіс. Тағы бір деректерде Қорқыт өмірінің 
соңында өз қолымен жасаған қыл қобызын өзінің досы Секрек батырға 
береді екен, ал Секрек батыр жырда да кездеседі. 

«Қорқыт Ата» кітабындағы алғашқы жырдың бірі. Жыр қара 
сөз түрінде жазылған орта көлемді шығарма. Оқиға оғыз елінің 
Шам деген жерінде өтіп жатқанын байқаймыз. Баяндүр хан оғыздың 
бектерін жинап ұлан-асыр той бермек, бірақ ол той өзге тойлардан 

өзгерек болмақ, хан уәзірлеріне бір жерлерге ақ үй, бір жерлерге 
қызыл үй, енді бір жерлерге қараша үй тігіңдер деп бұйрық береді. 
Хан жұртына былай деп бұйырады: «Ұлы барларың ақ үйге, қызы 
барларың қызыл отауларға кіріңдер, ұлы-қызы бірдей жоқ адамдар 
болса, олар қараша үйлерге кірсін, астына қара құрым киіз төселіп, 
жейтін асына қара қойдың еті берілсін, жесе жесін, жегісі келмесе 
орнынан тұрып кете берсін. Ұлы жоқ, қызы жоқ адамдар тәңірінің 
қарғысына ұшыраған адамдар. Оларды біз де қарғауымыз керек», - 
дейді. Ханың бұл жарлығы Дирсеханға қатты ауыр тиеді, себебі ол 
жақсы адам, тәңірдің де, Баяндүр ханның да бұған ренжитін жөні 
жоқ еді. Дирсехан қараша үйде отыруға намысы жетпей тағдырына 
налыған бойы әйеліне келіп бар мұңын шағады, «ит ашуын тырнадан 
алады» демекші, бар ызасын жарынан алады. Бұл мотив - қазақ 
эпосының негізгі аялғысы. Қазақтың алып бұталары осындай тілекпен 
жарық дүниеге келеді. Қазақ эпосында жұртшылық алдында осылай 
зәбір көрген ата-аналар «бұл қорлыққа шыдағанша қаңғып өлейік» 
деп дала кезіп кететін болған. «Әулиеге ат айтып, қорасанға қой 
айтып», ата-бабаларының күмбезіне түнеп, бала тілейді. Жапан түзде 
шаршап жүрген ата-ананың түсіне Баба түкті Шашты әзіз кіріп, 
олардың баласы туралы аян береді. Қазақ эпосындағы барлық атақты 
ерлердің туысы осы дәстүрде құрылған және бұл бүкіл Орта Азия 
эпосына ортақ нәрсе. Ол әсіресе ескі дәуірден келе жатқан «Қорқыт 
хикаясы» мен «Оғыз намеде» жарқын түрде сипатталады. Тарихи 
дәуірден халықтың есінен кетпейтін бір жора - «жылқыдан айғыр, 
түйеден бура, сиырдан бұқа, қойдан қошқар» сойып тілек ету. Қазақ 
эпостарынын барлығына тән сюжет, жары ақылды, тапқыр екен, 
күйеуін жұбатып, мынадай кеңес береді: «Уа, Дирсехан, өлтірме мені, 
ашу – араз, ақыл – дос деген. Көтер басыңды жерден, жайлауға ала 
шатырыңды тіктір де, жылқыдан айғыр, түйеден үлек, қойдан қошқар 
сойғызып той қыл, оған ішкі оғыздар мен сыртқы оғыздардың бар 
жақсысын (бегін) шақырып, ашты тойындыр, жалаңашты киіндір, 
жүдеп кедейленгендердің қарызын өте. Ет таудай болып үйілген, 
қымыз көл болып аққан ұлы той болсын. Сол тойда асыл туған бір ер 
бата берсе, тәңірі бізге де ұл берер», - депті [3, б. 12]. Айтқанындай-
ақ тәңірі ұл береді, жай ұл емес «шекесі торсықтай» бала дүниеге 
келеді. Жыр құрылысы жағынан, әңгіменің өрбу тұсы қазақтың 
«Алпамыс» жырына қатты ұқсайды, әсіресі ата-ананың бір перзентке 
зар болуы. Баланын атын Бұқаш деп Қорқыт Ата қойады, себебі ол 
ханның көсемі, елге сыйлы адам болған оны мына тұстан аңғарамыз:  
«О, Дирсесе хан, - деді Қорқыт, балаң батыр екен, оған бектігіңді, 
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тағыңды бер, балаң ер болады, мінуіне мойны құлаш арғымақ ат 
бер, сойысқа қотан-қотан қой бер, ержүрек боп өссін. Келеден бөліп 
қызыл бұйра аруаналар бер, сол нарларға жүгін артып, көшіп-қонып 
жүрсін. Балаң ер болып туғандықтан күн көзінде көлеңке болатын 
алтын шатыр бер, үстіне жібектен тоқылған шекпен кигіз, батырға сол 
жарасады. Бұл бала ай тақырда Баяндүр ханның өгізімен алысып, соны 
өлтірді. Баланың аты Бұқаш болсын. Менің берер атым сол, тәңірі 
өмірін ұзақ қылсын», - депті [3, б. 14]. Жырда Қорқыт Атаның есімі 
жиі кездесіп тұрады сондықтан да оның сол қоғамда өмір сүргенін 
байқаймыз. Жыр өте көркем тілде жазылған ішінде теңеулер, эпитет, 
синоним, метафора, омоним сөздер көптеп кездеседі: Мысалы, «Уа, 
сүйген жарым, басыма қонған бақ, от-басымның тірегі едің, бойың 
кипарис ағашындай сұңғақ, тілерсегіңе түскен қолаң қара шашың бар, 
иілген жақтай имек қара қасың бар, оймақтай аузыңа екі түйір пісте 
жемісі сыймайды, екі бетің күзгі алмадай албыраған, піскен қауындай 
балбырағаным, менің басыма қандай күн туғанын білдің бе?», деген 
жолдарда «кипарис ағашындай» дегеніміз теңеу сөз. Табиғатты 
жырлайтын кезде әңгіме арасына лирикалық өлең ретінде жазып 
отырады, ондай көркемдік тәсіл көбінен көріне бермейді [3, б. 12].  
Осы жырды құрылысына қарай бірнеше кезеңдерге бөле аламыз:

1) Баяндүр ханның бектерге жасайтын тойы (жырдың басталуы);
2) Дирсе ханның ұлының дүниеге келуі (жырдың өрбу тұсы);
3) Бұқаштың ерлігі, Қорқыттың батасын алуы (жырдың ортасы);
4) Дирсе ханның ұлына қастандығы, құтқарушы ана (жырдың 

шиеленісуі);
5) Бұқаш қырық нөкерді жеңіп әкесін құтқаруы (жырдың 

шарықтау шегі);
6) Тату-тәтті ұзақ ғұмыр кешуі (жырдың аяқталуы).
«Өмір дегенің – керуен, бір жерге қонса, ертеңіне көшіп кетеді. 

Оларды ажал ұрлап, жер астына тығады. Дүние дегеннің баяны 
жоқ. Басыңа қара түнек ажал келсе, оның қарызын төлейсің», деген 
нақыл сөзбен, «ашу – араз, ақыл – дос», «жаңылмас жақ, сүрінбес 
тұяқ жоқ», деген мақалдарды жырдың ішінен кездестіре аламыз. 
«Қырық нөкер», «қырық қыз», «қырық күн той», «қырық жылқы» 
деген тіркестердің жиі қайталанып келуінің себебі, мұсылман халқы 
үшін «қырық» сөзі қасиетті саналғандықтан жиі кездесіп отыратыны 
сондықтан. «Алла сенің деніңді сау қылып, бақ-дәулетіңді арттыра 
берсін. Әруағын қозғап, жырға тиек еткен сол ерлерге көктегі 
алланың өзі жар болсын. Хан ием, саған айтар тілегім – мынау туып-
өскен жеріндегі Қаратауларың күйремесін. Зәулім болып өскен 

көлеңкелі дарағыңды ешкім кеспесін. Күркіреп аққан өзендеріңнің 
суы таусылмасын. Алтын шатырларыңды жау алмасын. Астыңа 
мінген бурыл атың қанша шапса да, шаршамасын. Қолыңа ұстаған 
болат қылышың мұқалмасын. Жауға атқан садағың өткір болсын. 
Ақ шашты анаңның барған жайы жұмақ болсын. Сақалы қудай 
әкеңнің тұрағы самаладай тау болсын. О, хан ием, алланың өзі 
жаққан шырағың өшпесін, аллатағала сізді қара ниет адамдарға 
душар ете көрмесін», - деп аяқталады [3, б. 21]. Жырды Қорқыт 
атаның немерелі ұрпақтан-ұрпаққа жеткізген көрінеді. Осы жыр 
арқылы Қорқыт Ата туыс арасындағы алаауыздықтан, сатқындық, 
күншілдіктен, арам пиғыл қасиеттерден аулақ болуға, батылдық, 
батырлыққа, әке-шешеге мейірімді болуға үйретеді.
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ҚАЗІРГІ ТІЛДІК ПАРАДИГМАДАҒЫ САЛҒАСТЫРМАЛЫ 
ТІЛ БІЛІМІНІҢ ОРНЫ ЖӘНЕ З. К. АХМЕТЖАНОВА

ТОЛЕГЕНОВА Ж. Т.
магистрант, ПМПУ, Павлодар қ.

Жалпы тіл білімі тек тілдер туыстығын айқындауды ғана 
көздемейді, ол дүние жүзіндегі тілдердің жалпы сипаттарын, 
типтік белгілерін ашып, тіл атаулының барлығын да қамти алатын 
типологиялық классификация жасауды да көздейді. Осы мақсатты 
іске асыру үшін салыстырмалы-тарихи тұрғыдан зерттеумен қатар 
салыстырудың екінші түрі - типологиялық салғастыру дүниеге 
келді. Лингвистикада зерттеудің бұл түрі салғастырмалы әдіс, 
типологиялық әдіс, типологиялық лингвистика немесе тілдер 
типологиясы деп түрліше аталады. 

Типологиялық зерттеуде, біріншіден, туыстас тілдер ғана емес, 
бір-бірімен ешқандай туыстық жақындығы жоқ тілдік фактілері 
де салғастырылады. Екіншіден, салыстырмалы-тарихи әдістегідей 
тілдік жүйедегі жеке элементтер емес, олардың жүйе құрылымы 
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салыстырылады. Үшіншіден, мұнда тілдік тұлғалардың материалдық 
туыстығын ашу көзделмейді, салыстырылып отырған тілдердің 
ортақ белгілерін, типтік сипаттарын айқындау, сөйтіп, тілдерді 
типологиялық белгілеріне қарай жіктеу көзделеді. Типологиялық 
зерттеудің алға қоятын мақсаты – барлық тілдерге немесе тілдердің 
көпшілігіне ортақ универсалды, типтік белгілерді ашу [1]. 

Отандық ғалымдардың Қ. Жұбанов, С. С. Құнанбаева,  
Э. Д. Сүлейменова, З. Қ. Ахметжанова, З. К. Сәбитова,  
К. К. Дүйсекова, Н. А. Сәрсембаева, Қ. Т. Рысалды, Н. И. Букетова, 
С. Ж. Тәжібаева, Б. Қ. Мырзалина, Г. Сағидолда т.б. еңбектері 
типологиялық әдісті қолданған зерттеулер. 

Қазіргі кезеңде салғастырмалы типология тіл білімінің негізгі 
бір саласы. Тілдерді типологиялық топтастыруда басшылыққа 
алынатын негізгі белгілер: ең алдымен тілдердің грамматикалық 
жүйесінің қалай құрылғандығы, белгілі бір тілдердегі грамматикалық 
тәсілдердің қайсысы басымдық ететіні, сол тілдердегі сөздердің 
өзгеру, түрлену жолдары, ерекшеліктері, белгілі тілдердің 
құрылымы мен құрылысы [2, 67 б.]. 

Ахметжанова Зауреш Канашевна  Қазақстандағы 
салғастырмалы -типологиялық және жалпы тіл білімі саласындағы 
жетекші ғалымдардың, шет тілді аудиторияда қазақ тілін оқытудың 
инновациялық технологиялары саласында беделді болып танылған 
адамдардың бірі. Ғылыми жұмыстарының бағыты – тіл теориясы, 
типология және салыстырмалы тіл білімі, әлеуметтік лингвистика, 
екі тілді лексикография, шет тілдері дәрісханасында қазақ тілі мен 
орыс тілін оқыту әдістемесі, аударманың лингвистикалық және 
лингводидактикалық мәселелері.

З. К. Ахметжанова лингвистикалық ой-өрісі кең, динамикалық, 
коммуникациялық және жаңа құбылыстарға ерекше сезімтал 
адам, сонымен қатар жас ұрпаққа өз білгенін аямай бере отырып, 
қазақстандық ғылымның дамуына тікелей әсер етіп жүрген ғалым.

З. К. Ахметжанованың «Функционально-семантические поля 
русского и казахского языков» монографиясы орыс және қазақ тілдерін 
функционалдық сипаттау саласындағы алғашқы жұмыстардың 
бірі [3]. Аталмыш кітабы орыс және қазақ тілдері материалындағы 
функционалдық-семантикалық өрістерді, аспектуалдықты, 
компаративтілік мен меншіктілікті талдауға арналған.

Профессор З. К. Ахметжанова орыс және қазақ тіліндегі 
меншіктілік (поссесивность), аспектуалдылық (қимылдың өту сипаты) 
және компаративтілік (сындық) функционалды-семантикалық 

өрістерінің сипатын салғастыра, яғни тілдік бірліктердің аудармасын 
мұқият зерделей отырып ашады. Мысалы, Пилоткасын бір шекесіне 
басыңқырап қойып (домбыраны) қағып-қағып жіберді (Т. Ахтанов) 
деген сөйлемдегі қағып-қағып жіберді тіркесі ударил несколько 
раз түрінде, ал Енді бармаймын деп өзіне қанша рет уәде берсе 
де, шыдап отыра алмады. Мешіт қасына тағы барды, бара берді  
(І. Есенберлин) деген сөйлемдегі тағы барды, бара берді тіркесі начал 
часто приходить түрінде, Сұлтанның бойынан көзге түскені аюдың 
табынындай үп-үлкен қолдары (С. Мұратбеков) деген сөйлемдегі 
аюдың табынындай үп-үлкен тіркесі очень большие, словно лапы 
медведя түрінде аударылады [3, 154-155, 185 бб.]. Зерттеудің 
нәтижелері салыстырылатын тілдер үшін компаративтілік өрісінің 
жалпы құрылымының әмбебаптығын көрсетеді. 

З. К. Ахметжанованың айтуынша, қазақ және орыс тілдеріндегі 
компаративтердің осындай түрлерінің микроаясы саны жағынан ең 
бай және сан түрлі болып саналады.

Екі немесе одан да көп заттардың біртекті белгілері арасындағы 
айырмашылықты анықтау мақсатында салыстыру сын есімдерді 
(-рақ, -ырақ, - лау) салыстыру дәрежелерінің формаларымен және 
синтаксистік конструкциялармен айқындалады. Салыстырыңыз: 
Семей Қостанайдан Алматыға жақынырақ; Қостанайдан гөpi Семей 
Алматыға жақынырақ; Мына таяқ, ана таяқтан ұзынырақ. 

Ғалым қазақ тіліндегі күшейткіш мәнді шылаулардың қызметін 
орыс тіліндегі қызметімен салыстыра отырып зерттейді. Ол күшейту 
мәнінің ең, өте, нағыз лексемалары арқылы немесе ең биік тау; өте 
мейірімді кici; өте жайсыз күн; ең қадірлі кici; нағыз ұлы ғалым 
(самая высокая гора; самый добрый человек, очень неприятная 
погода; самый уважаемый человек) сияқты арнайы құрылымдармен 
берілетінін көрсетеді.

Заттар, жағдайлар, құбылыстар арасындағы ортақтықты, 
ұқсастықты білдіретін ұқсатушы компаративтер қазақ тілінде 
әр түрлі құралдармен беріледі. Сөзжасам деңгейінде салыстыру 
мәні -дай, -дей, -ша, -ше аффикстерімен беріледі. Мысал ретінде 
З. К. Ахметжанованың «Функционально-семантические поля 
русского и казахского языков» еңбегінен көрініс келтірейік: Аппақ 
жамылғы киген қайыңдар шала ұйыған айрандай кілкиді (Березы 
подрагивают, словно слабо заквашенный айран). (О. Бекеев); Дәл 
күн батар жерінде сіңірдей созылған бұлт пайда болыпты (облако, 
растянутое словно жила) (О. Бекеев); Жаздың барқыттай жұмсақ, 
кеші (мягкий, как бархат, вечер) (С. Сейфуллин); Оның үстіне 
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шолақ, байталша шолтаңдап Райхан деген пәле тағы кeлiптi 
(вертясь, как куцехвостая кобылка) (С. Жүнісов); Және, табылар 
бipшүйке бас. Азбанша азынамай, бар ана жылқыға (не вопи, как 
оскопленная скотина) (З. Шакенов).

Қазақ тіліндегі салыстыру-ұқсату мәні -лас (-лес), -дан + ып-, 
шылап (-шілеп) аффикстері арқылы да беріледі: итшілеп жүру, 
сиыршылап шайнау, Бейсеншілеп сөйлеу. Ұқсату-салыстыру 
көрсеткіштері ретінде сияқты, секілді, тәрізді шылаулары да алынады. 
Бала сияқты, түк ойламайды (Как ребенок, нио чем не думает).

Рең қарқындылығы микроаясын зерттей отырып,  
З. К. Ахметжанова қарқындылық градациясы салыстырмалы 
тілдерде сәйкес келмейді деп атап өтеді. Ғалым: «три степени 
интенсивности качества: ослабленная, обозначающая неполноту 
ослабленности проявления качества по сравнению с нормативным 
проявлением; предельная, обозначающая качество в самой высшей 
степени проявления; чрезмерная, обозначающая проявление 
качества сверх меры, что приводит либо к переходу его в иное 
качество, либок нежелательным последствиям» [3, 101 б].

Ғалым аталмыш еңбегінде:
- орыс және қазақ тілдерін салыстырмалы-функционалдық 

зерттеу принциптерін негіздеді;
- әр түрлі деңгейдегі тілдік құралдарды реттеуді және өрістің 

ядролық және перифериялық элементтерін анықтауды көздейтін 
принциптер негізінде ФСП аспектуалдықты, посессивтілікті, 
компаративтілікті зерттеді;

- зерттелетін ФСА компонентерін пайдалануда құрылған 
орыс және қазақ тілдеріндегі сөйленістердің категориялық 
сипаттамаларын дәйектеді;

- қазақ және орыс тілдерінің категориялық сипаттамаларын 
және салыстырмалы талдауын жасады.

Сонымен қатар аталмыш еңбекте ФСА аясында логикалық және 
тілдік, әмбебаптылық және идиоэтникалылық арақатынасы, бірлік 
мәні мен оны қолданудың арақатынасы аспектісінде тіл мен тілдің 
арақатынасы, әр түрлі деңгейдегі бірлік семантикасының өзара қарым-
қатынасы, әр түрлі грамматикалық категориялардың өзара байланысы, 
тілді ұйымдастырудың антропоцентрикалық принципі мен балама 
принципіне қатысты мәселелер аясы талқыланған [3, 3-6, 19-22 бб.].

З. К. Ахметжанова «Сопоставительное языкознание: казахский 
и русский языки» еңбегінде Қазақстанда екі тілді дамыту мен 
тарату тарихында төрт кезеңді бөліп көрсетеді. Автордың пікірінше, 

бірінші кезеңнің басы қазақ этносының қалыптасуы мен көршілес 
мемлекеттермен әртүрлі байланыс орнату уақытына жатады. Екінші 
кезең Ресеймен байланыстың нығаюы мен кеңеюімен, Қазақстан 
аумағында орыс халқының пайда болуымен байланысты болды, 
бұл қазіргі уақытта да республикадағы тілдік ахуалдың басты 
құрамдас бөлігі болып табылатын қазақ-орыс билингвизмінің 
қалыптасуы мен дамуына бастау алды. Қазақстанда би – және 
полилингвизмді дамытудың үшінші кезеңі кеңес уақытында басталды. 
З. Қ. Ахметжановтың айтуынша, осы кезеңде орыс тілін дамытуға 
этникааралық өзара әрекет құралы ретінде ерекше көңіл бөлінді. 
Төртінші кезеңнің басталуын зерттеуші республиканың егемендік 
алуына және қазақ тіліне мемлекеттік, орыс тіліне – халықаралық 
қатынас тілі мәртебесіне ие болуымен байланыстырады [4, 405 б.].

Сондай-ақ кітапта автор ұсынған орыс және қазақ тілдері 
антропонимдерінің уәждемесін зерттеуге арналған функционалдық 
тәсіл ерекше қызығушылық тудырады.

Функционалдық-семантикалық салыстырмалы талдау тілдік 
құрылымдарды «мәннен формаға» ұстанымдары тұрғысынан 
сипаттауды көздейді. Осыған байланысты билингвалды сипаттамада біз 
З. К. Ахметжанова әзірлеген қазақ тілінің салғастырмалылық өрісінің 
моделіне сүйенеміз. Ол жеке компаративтер микроөрісінің құрамын 
ажыратушы және ұқсатушы компаративтер деп бөледі [4, 105 б.].

З. К. Ахметжанованың еңбектерінде қазақ және орыс тілдерінің 
салыстырмалы сипатындағы мәселелер көтеріліп, ғалым екі 
мәдениетті салыстыру үшін қазақ халқының мәдениеті мен тілінің 
ұлттық ерекшеліктерін анықтайды. Әрине, З. К. Ахметжанова 
«болашақ аудармашы лингвистикалық мәдениет құзыреттілігін 
қалыптастыруға байланысты» проблемаларға назар аудара алмады. Ол 
тиісті тілдерде көрініс тапқан қазақ, орыс және ағылшын мәдениетінің 
негізгі тұжырымдамалары, мәдени кодекстеріне салыстырмалы 
зерттеу жүргізді. Сонымен қатар, ең маңызды лингвистикалық 
мәдениеттерге тән аксиологиялық түйіндерге назар аударады.

«Сопоставительно-функциональное исследование лексико-
фразеологических систем казахского и русского языков» атты 
еңбегінде З. К. Ахметжанова семантикаға тірек принципін әртүрлі 
жүйелі тілдерді салыстырмалы зерттеудің маңызды шарттарының 
бірі ретінде ұсынады және салғастырмалы зерттеу типологиялық 
қызықты фактілерді анықтайды деп санайды [5, 4 б.].

Қазақ және орыс тілдерінің лексика-фразеологиялық жүйелерін 
салыстырмалы-функционалдық зерттеу З. Қ. Ахметжанованың 
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аталмыш кітабында көрініс тапты. Мұнда автор лексиканы 
салыстыру кезінде төмендегі жайттарды ескеруді ұсынады: 
1) семантикаға тірек принципі; 2) функционалдық салыстыру 
принципі; 3) жүйелілік принципі; 4) ұғымдар мен терминдердің 
сәйкестік принципі; 5) семантикалық және құрылымдық 
функцияларды ажырату принципі; 6) эксплициттілік принципі  
[5, 50-54, 50-254 бб.]. 

Мұнда фразеологизмдердің бір тілден екінші тілге аударылуының 
теориялық және практикалық мәселелері қарастырылады. Лексика-
фразеологиялық аударма жасауда фразеологизмдердің құрылымдық 
және семантикалық тұрғыдан толық, жартылай, қатысты 
фразеологиялық эквивалент пен фразеологиялық аналогия түрінде 
берілетіндігі нақты талдаулар негізінде дәйектеледі [5]. 

Жалпы лексика-фразеологиялық аударма түпнұсқа және 
аударма тілдегі семантикалық тұрғыдан бір-біріне сәйкес 
келетін фразеологиялық балама табу арқылы ерекшеленетіндігі 
айқындалады. Тілдік таңбалардың мағынасы адресант-сана мен 
адресат-санада бірдей ұғынылуы тиіс. Бұл – тілдік коммуникацияның 
ойдағыдай өтуінің алғышарттарының бірі. Яғни аудармашының 
тілдік біліммен қатар, аялық білім жүйесін меңгеру қажеттілігі 
айтылады. Ғалым: «Аударма мәтінде көріктеу құралдарының дәлме-
дәл баламасын беру оңай емес, сондықтан оны мағынасы жуық, 
түпнұсқадағы тілдік бірліктің стильдік қызметін нақтылайтын, 
эмоционалды-экспрессивті реңкін аша алатын өзге сөзбен 
(тіркеспен, фразамен) алмастыруға болады», - дейді [5, 34 б.].

Қорыта айтқанда, екі түрлі құрылымды тілдерді салғастырмалы 
зерттеу теориялық және практикалық мәнге ие, олардағы ұқсас және 
ерекше белгілерді анықтау, универсалиялар (жалпы сәттер) мен 
бірегейлікті (ерекше құбылыстар) табу, салыстырылатын тілдердің 
әрқайсысының ішкі механизміне тереңірек енуге және олардың 
ұлттық ерекшелігін түсінуге көмектеседі. 

Әр түрлі құрылымдық тілдерді салғастырмалы зерттеу 
екі аспектіде жүргізілуі мүмкін: теориялық-лингвистикалық 
және лингвометриялық. Бірінші жағдайда тіл жүйесінің барлық 
деңгейлерінде шектеусіз тілдік материал талдауға жатады. Бұл 
зерттеулердің деректері сипаттама салыстырмалы грамматикаларды 
жасауда, лексикографиялық жұмыста және аударма ісінде 
пайдаланылуы мүмкін. Екінші жағдайда оқытылатын екінші 
тілдің лексикалық және грамматикалық минимумында ұсынылған 
микротіл (оқу тілі) ғана салыстырылады. Салғастырмалы талдауға 

түскен мұндай материалдар тілдерді оқыту практикасында, негізінен 
екінші, туыстық емес тілді оқыту кезінде пайдаланылады. 

Тілдердің лингвометрикалық аспектіде салғастырмалы зерттеуі 
кезінде салыстыру бағыты маңызды болып табылады. Екі тілді 
салғастырмалы зерттеу материалдары қандай тілдік құбылыстар 
мен олардың белгілері оларда толық сәйкес келетіні, қандай-
ішінара ғана сәйкес келетіні, қандай - толығымен өзгеше екендігі 
туралы нақты түсінік береді. Міне, бұл салғастырмалы тіл білімінің 
қарастыратын салалары десек, профессор З. Қ. Ахметжанованың 
зерттеулері осы мәселелердің барлығын қамтитынына көз жеткіздік. 
Яғни, З. Қ. Ахметжанованың еңбектері салғастырмалы лингвистика, 
орыс тілі, қазақ тілі, салғастырудың теориялық-лингвистикалық 
және лингвометрикалық аспектілері, универсалиялар мен 
бірегейліктер, ұқсастықтар мен айырмашылықтар, трансференция 
және интерференция мәселелеріне арналған.
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сы МАҒЖАН ЖҰМАБЕВТЫҢ «ПАЙҒАМБАР» ӨЛЕҢІ ТУРАЛЫ

ТҰРЫШЕВ А. Қ.
ф.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТҰРЫШЕВА Ш. Ж.
филология магистрі, қазақ тілі пәнінің оқытушысы, 
Музыкалық колледж – Дарынды балаларға арналған 

музыкалық мектеп-интернат кешені, Павлодар қ.

«Шығыс та батыс та Аллаға тән» – деп, жазылған Құран 
кәрімде. Мағжан Жұмабевтың «Пайғамбар» өлеңін жазуға әлем 
әдебиетінің әсері зор болғанға ұқсайды. И. В. Гете, Вильям 
Блейк, Джордж Гордон Байрон, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,  
И. А. Бунин т.б. шығармаларында өзекті ортақ «Пайғамбарлар» 
тақырыбы кеңінен жырланды және жазылды. Егер де орыс -еуропа 
әдебиетінде пайғамбарлар тақырыбы көбіне романтикалық бейненің 
әрекетімен ұштасып жатса, қазақ-шығыста романтикалық-реалистік 
(бірінің негізінде бірі) суреттелетіні байқалды. Мағжанның 
«Пайғамбар» өлеңінің эпиграфына ақын Мережковскийдің өлеңінен 
бір шумағын таңдап алуының өзі кездейсоқтық болмаса керек. 

Ақын Ғафур Қайырбеков: 
Мен келдім музейіңе жолым түсіп,
Егілдім рухыңды сүйіп-құшып.
Өмірдің жолдарында жар бола гөр,
Қазақтың пайғамбары Мәшһүр Жүсіп,

– деген. Асылы, ақындардың осындай күрделі метафораға дейін 
баруы, өздері құрметтеген дана адамдарды пайғамбарға теңеуі 
бұл-Қошке Кемеңгеров, Мағжан Жұмабаев т.б. салған үрдістер ғана 
емес екенін жоғарыда байқадық, ол үрдіс - Ғафурға да келіп жетті. 
Олар - пайғамбарға теңегенде, ақындық өнерді кіршіксіз тазалыққа, 
ақиқат, шын-рас - деген символға бара-бар пайғамбар ұғымында 
суреттейді. Жасыратыны жоқ, қазіргі кезде: ұлы, керемет, тұлға, 
біргей-бір, дара, жалғыз - сияқты қасиетті ұғымдарды мағынасына, 
қандай дәрежедегі адам екендігіне қарамай-ақ эпитет ретінде асыра 
қолданып жүрміз.

Әлемдік тұрғыда ойлай білетін аттары аталған ақын-
жазушылардың шығармаларындағы әр түрлі тілде айтылатын 
ойдың мәні мен мазмұны сайып келгенде бір ғана арнаға тоғысатыны 
байқалды. Бірінші - ислам құндылығын теріске шығармайды, 
керісінше қолдайды; екінші - пайғамбарлардың діни сенім-нанымдары 
әр түрлі болғанымен имандылыққа шақыратын идеясы бір; үшінші - 

Аллаға, Құдайға табынар әдіс-тәсілдері әртүрлі болғанымен, барар 
жерлері бәрінің бір екендігі анықталды. Тек қана Алла, Құдай есімі 
олар үшін - адам қиялының жемісі сияқты көрінгенімен Шығыс 
мәдениеті терең де тәлімдірек. Мұны Рене Генон, Юлиус Эвола мен 
басқа да ойшылдар мен ғұламалар атап көрсеткен болатын. 

Еуропа-ағылшын, шығыс-қазақ шығармаларында: Алла, Тәңір, 
Құдай, Ыбырайым, Ысқақ, Яғқұп, Мұхаммед (Могомед), Мекайл, 
Исрафил, Жәбірейіл (щестикрылый серафим-Пушкин), Ғазірейіл 
періштелер, Інжіл, Тәурат, Зәбур, Мұса, Ғайса (Айса, Иса, Иисус 
Христос), Дәуіт (Давид), Сүлеймен (Саломон), Мария т.б. көне 
түркі және шығыс сөздерінен: труп, бақшасарай, қағба, яшма, эйнап 
(жүзім), шарап, черная шаль (шәлі), кинжал, бешмет, аббат т.б. 
қоланылады, демон (шайтан), ангел (періште), жұмақ (рай), тозақ 
(ад) діни лексикалар да ортақ екені байқалады. 

Орыс-еуропа, Шығыстан Алланы, Құранды, Мұхаммед 
пайғамбарды, мешітті т.б. лексиканы қабылдап алды. Қазақ 
әдебиетінде де Ибраһим (Ыбырай-Аврам) Алтынсарин мен Абай 
аттары. Ғайса (Ғиса-Құранда, Ғиса-Құсам Кәтіп, Ғайса-Мәшһүр 
Жүсіп, Шәкәрім, Сұлтанмахмұт), Мұса, Мариам ананы (Мариам-
Құранда, Мариям Жагорқызы, Әділ мен Мария-Шәкәрім), һарунды 
т.б. арқау етті, діни әдебеттің негізгі өзегі екі дінге де ортақ - дін 
қарындастар, бауырлар болды. Мәшһүр-Жүсіп: жер жүзіндегі 
адамдар дін жағынан екіге бөлінеді. Бірі - Құдайды бір дос (дош), 
бірі Құдайды бір демеуші, «бір» деушілерге кітабы дейді. «Бір» 
демеушілерге «Бір» деушілер 3 түрі. Ғайса, Мұса, Мұхаммед - бір 
деме осылар. Будда, Бірахмен, Мәжуси, Һубасқа түндей болады. 
Жер үстінде кітаптан, мішіріктер көп - деген сөзінің маңызы өте зор. 

Қошке Кемеңгеров Пушкиннен «Пайғамбар» өлеңін өте дәл 
аударған. Әрине, барлық шумақтарын талдамаймыз. Оқырманның көзін 
жеткізу мақсатында Пушкин өлеңінің түпнұсқасынан мысал келтіреміз: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Қашкенің аудармасын салыстырыңыз:
«Көзіңді аш! Тұр, пайғамбар, құлағыңды сал.
Орнына келтір менің бұйрығымды.
Жүрегін сөзбен жұрттың күйдір»-дейді,
«Аралап шөлді жерді, сулы жерді».
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Мағжан Жұмабаев «Пайғамбар» өлеңінің бір шумағымен 
салыстырсақ:

Қап-қара түн. Уақыт ауыр өтеді,
Ой артынан ойлар келіп кетеді.
Түн баласы көр көзінен жас төгіп,
Күншығыстан бір пайғамбар күтеді...

- дейді. Үш ақынның да өлеңіне арқау болған ол-пайғамбар. Қошке 
Кемеңгеров Пушкиннің өлеңін сан мәрте оқыды, әр сөзіне көңіл 
аударды, жүрегінен өткізіп барып аударды. 

Пушкиннің «пайғамбары» теңіз бен жерді көктей өтіп, менің 
ерік жігерімнен шыққан ойыма ой қосшы, күш берші, адамдардың 
жүрегіне от берші деген жалбарыну, романтикалық сарыны басым 
сияқты. Қошке аудармасында: пайғамбарға көзіңді аш, тұр, құлағыңды 
сал, аралап шөлді жерді, сулы жерді, орына келтір менің бұйрығымды 
- деп, мәтінді қазақ ұғымына қарай икемдегені байқалады. 

Мағжанның пайғамбары қазақ елін - күншығысты қаптаған 
қараңғылықтан, надандықтан, қайғы мен қан төгуден сақтап алып 
қалатын күрделі романтикалық бейнеден, реалистік бейнеге дейін 
көтерілген. Мағжанның пайғамбары - күннен туған, Гуннен туған 
пайғамбар. Таңмен таласып, жер жүзіне нұрын шашатын, күннің 
шуғанын төгетін, қап-қара түнді сәулесімен жарық қылатын - 
пайғамбар. Жалпы, күншығысты азат қылатын, бостандыққа 
жеткізетін - пайғамбар дәрежесінде суреттейді. Пайғамбардың іс-
әрекеті арқылы - қазақ елінің азаттығын, бастандығын, егемендігін 
аңсайды. Пушкиннің «Пайғамбар» өлеңінде грек құдайлары 
сияқты асқақ бейненің сарыны көбірек кездеседі. Демек, Қошке 
Кемеңгеров те аудармасында осы-құбылыстан айналып кете алмаған 
сыңайлы. Қазақ әдебиетінде де Алла мен Құдайдың, пайғамбарлар 
мен әулиелердің айталық, өмірде болған, соңғы - Мұхаммед 
пайғамбардың іс-әрекетінде адам қиялынан тыс әрекет пен адамға 
тән істер да айтылады. Орыс әдебиетінде де Иисус Христостың креске 
таңылып, енді бір уақытта ұшып кетуі де таңқаларлық жай, демек 
Иисус Христостың іс-әрекетінде де романтикалық суреттеулер бар. 

Мағжанның пайғамбары асқақ арман мен таза рухпен тығыз 
байланысты. Ақындардың осы-рухқа ұмтылысы ішкі тазалық пен 
сыртқы тазалық үйлескен жағдайда болатынын, түсінген соң ғана 
айта алатын сияқты. Расында да Мағжан Мұхаммед пайғамбар емес, 
Мұхаммед пайғамбар сияқты таза, жүрегі таза, сәл нәрсеге асқан 
сезімпаздықпен кіршіксіз қарайды, риясыз шын пейілімен беріледі. 
«Ақынның жүрегі Алланың қазынасы» - деп бекер айтылмаса 

керек. Мағжанның перісі түннен туған, түнде тек ғана зұлымдық 
істер жасалады, қараңғылықты қолы суық қарақшы мен шайтандар 
пайдаланады. Мағжан: «Түн баласы түнерген түн жамылып» - 
деп, жаман ниетті адамдардың түнерген түнді жамылып әзәзілге, 
шайтанның арбауына көніп, зұлымдыққа баратынын айтады. 
Мағжанның түні – қап-қараңғы. Қараңғы – аққа, аппаққа контраст. 
Қарама-қарсы екі құбылысты тамаша суреттейді. Ақ-Көк Тәңір 
символы. Қара - қара жер символы. Тәңір-Күн. Күн тіршіліктің, 
өмірдің символы. Қара жер, суық жер – өлімнің символы. 

Мағжан Жұмабаев – осы құбылыстарды «Пайғамбар» өлеңі 
арқылы жеткізе білген. Мағжанның «Пайғамбар» өлеңі астарлы 
жазылған. Өлеңнің атын «Пайғамбар» демей-ақ, «Күнбатыс» – 
деп, атаса да ештеңе өзгермейді. Бірақ та, уақыттың салқын-суық 
ызғарын ескерген сияқты. Мағжанның «Пайғамбарын» тану үшін, 
оның «Күншығыс» өлеңінің мәні мен мазмұнын білу керек сияқты. 
Екі өлеңнің аты әртүрлі болғанымен қарама-қарсы екі құбылысты 
суреттейді. «Күншығыс» өлеңінде Қазақ елін қалың ұйқыдан оянатын 
мезгілдің жеткенін: «Қысық көзді Күншығыс, Бұл тұруың қай тұрыс? 
Серпіл енді алыбым!» - ендігі жерде, қызықты, сәулелі өмірге селқос 
қарап жатқаның жарамас деп, күншығысты қайрайды. Күнбатыстың 
образын кеше «Дария еді ол өкірген, Шапшып көкке лепірген, 
Жемірілді кемері» - деп, кейіптейді, жансыз жатқан күнбатысқа 
алыптың жанын кіргізеді, жандандырады. Күнбатыс ірі империя 
еді, енді «жемірілді кемері» - деп, кешегі жағдайын, төмендете, 
кішірейте айтады. Сондықтан да Күншығысқа ақыл айтып: «Өлгелі 
жатқан құрт ауру, Жан жаққа сүзіп көз салу-, Қолыңнан енді 
келеді»- деп, жан-жағыға қара, елдің бәрі ояну үстінде, жақсылыққа 
ұмтылуда, ібіліске ермеңдер, өзімшіл болмаңдар, ел болуды, бірлік 
пен тірлікті, татулықты ойлаңдар, қазақ елі қырғиқабақ руға бөлініп 
алып, іштеріңді жеп жатқан құрт ауруынан айығыңдар, алты-бақан 
алауыздықты жойыңдар, қырқысқанды қойыңдар деген жалаң ұран 
емес, шын мәніндегі жүрек жарды жанайғайын, үгітін, насихатын 
күллі қазақ халқына жеткізеді. Білім, ғылымға, өнерге ұмытылыңдар, 
бұрынғы гүн дәуіріндегі Күншығыс қайда? Көтеріңдер бастарыңды 
«Гүл қылайық қаласын, Ұл қылайық баласын, Мейірім есігін 
ашалық» - деп, оқысаңдар, білім алсаңдар, тату-тәтті өмір сүрсеңдер 
алынбайтын қамал жоқ, егер де бұрын Күнбатысқа қол жайсақ, ендігі 
кезекте Күншығысқа қарайтын да күн алыс емес, ғылым гүлденіп, 
алгебра, медицина, геомтерия т.б. дамып баяғыдай күншығыстан 
да үлгі-өнеге алатын күн туатынын алдын ала көрегендікпен 
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жырға қосады. «Мұндарларды адасқан, Айрылып естен шатасқан 
Күншығыстың жолына Салайық, шетсің демейік, Аямайық, көмейік 
Күншығыстың нұрына» - деп, басқа тілге, дінге ергендерді әсіресе, 
оқып, білім алып шатасқандарды, адасқанның айыбы жоқ, қайта 
үйірін тапқан соң - деп, қазақ тілін білуге, ислам дінін тануға, өзімізді 
өзеке теппейік, тәрбиелейік, бауырға басайық, Күншығыстық нұрына 
көмейік - дейді. Жаһанданудың алды келе жатқанын «Желкілдеген 
туменен, Жер күңіренген шуменен, Қара бұлт қаптап келеді» - деген 
өлең жолында үлкен қауіп бар, ол-қауіп «қаптап келе жатқан қара 
бұлт» алып екі мемлекеттің ортасында ежелден қыспақта өмір сүріп 
келесің, өнерге үйрен, ғылымға үйрен, әйтпесе өмір сүруің қиын 
болады, егемендігіңнен, мәңгі елдігіңнен, жеріңнен айрыласың, 
қайыра бодан боласың - деген ақынның ішкі жан-шері бар, ашық 
айта алмаған, сыры жатыр. Мағжан Жұмабаев еліміздің болашағы 
енді, «найзаның ұшы мен қылыштың жүзінде» емес, келешектің үміт 
оты ол-болашақта екенін, жарқын өмір-білімде екенін күні-бұрын 
болжап, айта білген. Ендігі заман, тек қана «білімнің заманы» – 
дегенді өсиет етеді. «Білегі жуан бірді, білімі жуан мыңды жығады» 
- деген мақалды жастардың ойына сіңіреді. 

Қоғамда ақынның-жазушының атқаратын рөлі өте үлкен. Жалпы 
ақын, адамдардың ақыл-ойына әсер ететін сөз айтып, келелі зор 
іс атқаратыны рас екені, тарихта сан мәрте дәлелденген. Мағжан 
Жұмабаев - осы қатардағы ақын, суреткер. Ол заманның аса күрделі, 
келелі үлкен мәселелерін көтерді. Өмірдің мәніні мен мазмұнын 
«әдептен озбай» тереңнен қозғады. Ежелден келе жатқан қалыптасқан 
дәстүрді өзгертті. ХХ ғасыр басындағы қазақ поэзиясына «Пайғамбар», 
«Күншығыс» секілді өлеңдерімен таңғажайып оң өзгерістер, тың ойлар 
алып келді. Мағжан лирикасының құдіреті – оның түр сипатының 
ерекшелігінде, оның сөз қолданысында, қазақ тілінің ғасырдан бері 
өлмей келе жатқан сиқырлы қасиетінде болса керек. Тілінің дәлдігі, 
ой толғамдарының жаңалығы, суреттелген дүниенің айқындығы, 
сөз ойнату иірімдерінің таңғаларлық ғажаптығы - осының барлығы 
Мағжан Жұмабаев поэзиясының ерекшелігін танытады.

Бұл өлең - шыны керек, ресей империясының, әсіре патшалық 
империяның құйтырқы саясатына қарсы жазылған өлең. Себебі, 
Мағжан Жұмабаев патшалық отаршылдықты көзімен көрді, сол 
дәуір кезеңінде туды, одан кейін қоғамдық формацияның өзгергенін 
- бір тұтас халықтың екіге қызыл-аққа бөлініп алған қызыл қанды 
төңкерісті де, қазақ ұқпай қалған, дайын болмай қалған, мағынасыз 
соғысты да көрді. «Екі өгіз сүзіссе, ортасында шыбын өледінің кері 

келіп» - жағасы жайлауда, малы қырда, елі етекте өзімен-өзі болып, 
бейғам жатқан қазақ елі көрді көресінді, соны суреттейді. Мағжан 
Жұмабаев 1917 жылғы қазан-ақпан төңкерісін, ақ пен қызылдың 
қызыл қырғынын көрген адам. Ақын, сол уақыттағы тарихи оқиғаның 
бел ортасында жүрді шырылдап, қолдан келгенін аянып қалмады. 
Өшін, ашуын, қара өлеңнен алды, қолынан күні-түні қаламы түспеді. 
Ол осынау, Күнбатыстан келген соғысты айыптады. 1914 жылғы 
Дүниежүзілік соғыс, одан 1916 жылғы Ұлт азаттық соғыс – бәрі 
де Мағжан сияқты жүрегі нәзік ақынның жүрегін шайлықтырды, 
Күнбатыстың көлеңке жағын суреттеп, жырлауына әсер етті. 

Күнбатыс қараңғылық қаптаған,
Күні батып, жаңа таңы атпаған.
Түнеріп жүр түннен туған перілер,
Тәңірісін табанына таптаған 
- дейді.
Тәңірісін кім еді? Ол – түркі жұрты. Бүтіннің бөлшеке айналуы 

әдебиетте меңзеу дейді. Күнбатысты түн қаптаған, көзін шел жапқан, 
маңайында не болып жатыр оны білмейді, ештеңені көрмейді, 
табынатын тәңірісі де жоқ - дейді ақын. Дінсізер кімге сенерін, өздері 
де білмейді, алдары айқын, күндері жарық емес, бұлдыр, мұнар күн - 
дегенді ашына жырына арқау етіп, тіліне тиек қылады. Соғыстан әбден 
титықтаған Күнбатыстың аспанында да, қараңғы көгінде де жарқырап 
түнде көрінетін жұлдыздар екеш, барлық жұлдыздар да қараңғыға 
сүңгіп жоқ болып кетті - дейді ақын. Мағжан заманның ауыр тынысын 
осылай суреттейді. Жансыз заттар тығылып, қараңғыға сүңгіп жоқ 
болып жатқанда, қарапайым адамдарға не сорым деп, заман не болып 
кетті деп, ақын сансыз сұрақтардың астында қалады, жауабын осы 
– өлеңдері арқылы шешуге, жауап беруге тырысады. Аласапыран 
заманға налыған түн, түн-деген дерексіз затты жандандырып, тәңірісін 
өлтірді дейді. Қараңғыда шыбын жандары да адасып, бір адам қалған 
жоқ лақпаған бұл дәуірде-деп, сынайды. Патшалық империяның 
ойлайтыны адам емес, тіл емес, иман емес, байлық қана - сол үшін 
соғысты да бастаған Күнбатыс - дейді ақын. Елдің тыныштығы 
бұзылды, қазақтың бұрынғы бай-салтанатты өмірі бұзылды, дәурені, 
сәні кетті, жердің бей-берекесі кетті - деп, мұңын шағады.

Күнбатысты қараңғылық қаптаған,
Көгінде жоқ жалғыз жұлдыз батпаған.
Түн баласы тәңірісін өлтіріп,
Табынатын басқа тәңірі таппаған.
Күнбатысты қараңғылық қаптаған,
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Жалғыз жан жоқ қараңғыға лақпаған.
Білген емес иман деген не нәрсе,
«Қарын» деген сөзді ғана жаттаған
- деп ашынады, жүрегі шерлі ақын.
Күнбатыстан өнер-ғылым жағынан үлгі алу керектігін 

айтады да, ақын- біруақыт ойланып та қалады? - Неге? Сол 
ғылымды соғысқа, бір елдің баю мұратына, мақсатына ғана 
жұмсап отырғанына қатты налиды, ғылым-өнер адамзаттың 
ортақ құндылығы екендігіне тоқталады. Орыс халқының да, қазақ 
халқының да ауыр халін, тұрмысын суреттейді, өлең шумақтарында 
оны нақты мысалдармен дәлелдейді. Тәңірісін табанына таптаған 
Күнбатыс сақаусың деп, Мұса пайғамбардың тілін кескен, Тәңірінің 
сүйікті ұлының бірі - Айсаның тітіркенбей-ақ қанын ішкен де 
діннен безгендер, адасқандар, екенін өлеңінде аяусыз әшкерелеп, 
күнбатыстың бет-пердесін сыпырады. Күншығысқа көрсеткен 
зорлық-зомбылығын, аяусыз көрсеткен қылығын, күшін бейнелейді. 
Патшалық империяның билігін өткір сынға алады. Қылышының 
ұшынан қан там тұрған заманында қазақ даласындағы болып жатқан 
- мешіттерді жауып, шіркеулер ашып, інжілдерді, діни кітаптарды 
қазақша аударып, Айсаға табындырып, шырша отырғызыңдар, ұшар 
басына Айсаның суретін іліп, мұсылманның өлгені болса жұқпалы 
ауру шығады «попқа» көрсетіп барып жерлеңдер - деген сияқты ел 
жадында ұмытылмай бізге жеткен, тарихтың беттерінде тайға таңба 
басқандай жазылып қалған келеңсіз жайттардың да орын алғанын, 
жасыратыны жоқ, ғұлама - Садуақас Ғылмани еңбегінен оқып 
білдік. Осындай-осындай, халықтың тізесіне батқан тарихи оқиғалар 
Мағжан Жұмабаевтың өлеңінен де кеңінен орын алып, жырланған. 
Мағжан Жұмабаев бұл әділетсіздікті өлең жолдарымен былай өреді:

Түн баласы түнерген түн жамылған,
Аллаға емес, әзәзілге табынған.
Інжілді өртеп, табанға сап құранды,
Әділдікті күткен ессіз қарыннан.
Түн баласы өмірінде араз таңменен,
Қабыл ұлы ауызданған қанменен.
Табынатын құр денеге жануар,
Болған емес жұмысы оның жанменен.
Осы өлең шумағындағы мына бір жолды: «Қабыл ұлы 

ауызданған қанменен» - деген талдау жасап, назар аударып көрелік. 
Мысалы: «(Адам Ғ. С. егіз ұл-қыздарды ауыстырып үйлендіреді 
екен. Бірақ Қабыл өз сыңарымды аламын деп, Һабыл екеуі серттесіп 

құрбан шалғанды құрбаны қабылданбаған Қабыл, Һабылды 
өлтіріп, қайтерін білмей көтеріп жүргенде Құдіретше екі қарға 
таласып бірін-бірі өлтіріп, көмгенін көріп, көмеді. Б.М.Р.К.т.б.) 
(30) Сонда Алла, оған туысының өлігін жасыруын көрсетуі үшін 
жіберген қарға, жерді қаза бастағанда: «Әттең! Маған не болды? 
Туысының денесін көмген қарға құрлы бола алмадым ба?»,-деді 
де, өкінушілерден болды (31) - деп, жазылған Құран кәрімде. 
Жоғарыда келтірілген өлең жолындағы: Қабыл, Һабылды өлтіріп 
алады. Бұл - оқиға Мағжанның өлеңіне арқау болғанын байқадық. 
Себепсіз сылтау жоқ деген осы болады. Ал, мына жағдайға көңіл 
аудармасақ өзімізді кешірмейміз: Құранда айтылып отырған Қабылға 
үлгі болған қарғаның ақылдылғы бір де, бір қазіргі зерттеу еңбекте 
жоқ. Мағжан Жұмабаев «Құранның» - Мәида сүресін, өте жақсы 
білгендігі байқалады. «Құран кәрім» кітабы ғылыми әдебиеттің 
негізгі бастаушысы болып табылатынын айтып өткенді дұрыс көрдік. 

Мағжан – ақын күншығысты түнерген, кемерінен асып 
төгілгелі тұрған, жайылып келе жатқан «у» бұл - арада жаман 
әдет-ғұрыптар: арақ ішу, ұрлық, кісі өлтіру, өтірік айту, зорлық-
зомбылық т.б. сақтану керектігін, дәстүрдің озығы да бар, тозығы 
да бар екендігіне қазақтың көңілін аударады. Расында да казак 
әскері қазақ жеріне алдымен бекініс, қамал салды, аудармашылар 
дайындайтын мектептер ашылды, медіреселер жабылып, школдар 
ашылды, мешіттер жабылып, шіркеулер салына бастады, 
жақсы сулы, орманды, жайлымды жерді тартып алды, іштен 
«қарашекпенділерді» қоныстандырды. Бұл жөнінде Мәшһүр-
Жүсіптің «Сарыарқа кімдікі екендігі» – деген 1907 жылғы шыққан 
кітабында т.б. еңбектерде жеткізе, жете жақсы жазылды. Сондықтан 
да бұл мәселелер төңірегіне тоқталуды жөн көрмедік. 

Мағжан:
Төгілмей ме кемерінен асқан су,
Өлтірмей ме жайылған соң күшті у.
Түн баласы түнеріп тұр өлгелі,
Көзіңді сал - күнбатыста қанды шу

- деп, патшалық орыс отаршылдығының бет-пердесін жан-жақты 
ашқан. Төгілмей ме кемерінен асқан су – гипербола, ұлғайтып 
көрсету болса, Өлтірмей ме жайылған соң күшті у - біржағынан 
гипербола болса, біржағынан өткір – метафора. Түн баласы түнеріп 
тұр өлгелі – троптың түрі кейіптеу және гипербола. 

Мағжан қазақ елі мен жеріне қаптап келе жатқан, ауызын 
арандай ашқан қара бұлтты сезініп: байларды, орташаны кәмпескелеп, 
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малдарын тартып алып, өздерін итжеккенге айдаған заманды 
көзімен көріп - 1927-28 жылдар, ашаршылықты - 1930-1932 
жылдар, зұлматты-1931-1937-38 жылдарды алдын ала болжағандай, 
көріпкелдікпен жырлайды. Қазақ елінің басына төнген ауыр күндерін, 
қазақ елінің қайғысын, мұңын қара түнек түнге теңейді. Жалаған 
да, шулаған да, ұлыған да қайран қазақ, қазақ - баласы-деп, жүрегі 
езіледі, қан жылайды -ақын. Зобалаңды көрген қазақ қызылға да, 
большевикке де сенбейді, үмітті, жақсылықты: тек қана бір - Алладан, 
Күншығыстан, бір - пайғамбардан күтеді. Ол - кім? Ол-Мұхаммед 
пайғамбар еді. Мағжан Жұмабаевтың шерлі көкейінде бір үміттің оты, 
шамы жанады, ол үміттің, сенімнің оты - имандылық еді. Сенім мен 
имандылық ислам діні арқылы келетінін, ал, қазаққа имандылықтың 
отын, шырағын тек қана Мұхаммед пайғамбар жағатынын да жоққа 
шығармайды. Қазақтың өз тағдыры өзінің қолында екенін сезген ақын, 
халықты тығырықтан шығаратын бірде бір жол ол-терең ұйқыдан 
ояну керектігін, жалқаулықтан, желкесіне мініп алған кежірліктен 
арылып, жақсылыққа бастайтын, болашаққа көз тігу екендігін ал, 
мәңгілік елге бастайтын бір күш бар: ол: еркіндік, азаттық-бостандық 
- дейді. Мағжанның қайта-қайта еске алып, бостандық, азаттық деп 
жырлап отырғаны, егемендік жолындағы қазақ халқының толассыз 
жүргізген сансыз көтерілісі мен күресі, соғысы еді. Жоңғар-Қалмақ 
шапқыншылығы кезінде ерлікпен қаза тапқан - Қабанбай, Бөгенбай, 
Жасыбай, Олжабай, Малайсары, Баян батырлар, кешегі жерленген 
жері табылған Дерібсәлі батыр т.б. Отан үшін «ат ауыздығымен 
су ішкен, ер етігімен қан кешкен» заманда - Отан соғысында ерлік 
көрсеткен батырлардың өшпес даңқы еді. Солардың рухани жалғасы 
- Кенесары, Исатай, Махамбет т.б. есімдері сап түзеп тұрды. 

Мысалы:
Көзге түртсе көрінбейтін қара түн,
Күңгірене ме, күле ме әлде, әлдекім?
Жылайды да, шулайды да, ұлиды,
Бұл кім? Бұл ма - түн баласы түссіз жын.
Қап-қара түн. Түн баласы күңіренед,
Күңіренумен бір-біріне үн беред.
Сөгінеді, сүрінеді, жығылад,
Қара түнде көр көзімен не көред?!
Мағжан Жұмабаев бұл - өлең жолдарында қазақ арыстарын 

жоқтайды, адамзатпен бірге күн де, түн де күңгіренеді, аза тұтады. 
Ұзақ жылдар өтсе де қазақтың әр ағашы, әр бұтасы, әр шыққан 
бір түп жусаны халықпен бірге, елмен бірге жылайды, өкінішін, 

өксігін баса алмай көз жасына ерік береді -тарих бұл-қаралы күнді 
ешуақытта ұмытпайды - дейді. 

Қап-қара түн. Шегір көзді жындар жүр.
Қап-қара түн. Қайғы мен қан ойнап тұр.
Қайғы менен қара қанға тұншығып,
Түн баласы ауыр ойлар ойлап тұр.
Қап-қара түн. Уақыт ауыр өтеді,
Ой артынан ойлар келіп кетеді.
Түн баласы көр көзінен жас төгіп,
Күншығыстан бір пайғамбар күтеді...
Мағжан Жұмабаев қап-қара түн - деп, құбылтудың ерекше 

тәсілі эпитетті әдейі таңдап алған сияқты. Дерексіз құбылыстың 
бояуын жорта қоюлатып, қалың жағып заттың сипатын айрықша 
суреттеп, ерекше айқындай түседі. Сол сияқты теңеулердің ұлғайған, 
күрделі түрін қолданады. Пайғамбар - метонимия, алмастыру екі 
мағынасы ұқсас, себептес, байланысты ұғымдарды бірінің орынына 
бірін пайдаланады. Мағжан осы - шумақта дамыту, градация сияқты 
фигураның түрін де шебер қолдана білген. Алдыңғы сөзден соңғы 
сөз, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы 
құбылысты асқақтата асыра түседі: Шегір көзді жындар жүр, Қайғы 
мен қан ойнап тұр, Қайғы менен қара қанға тұншығып, Түн баласы 
ауыр ойлар ойлап тұр. Уақыт ауыр өтеді, Ой артынан ойлар келіп 
кетеді. Түн баласы көр көзінен жас төгіп т.б.

Мағжан Жұмабаев осынау ауыр ойдан оянып, халқымен бірге 
біруақыт сергіп сала береді. Үмітті, жақсылықты алдан күтеді. Оған 
себеп түркі елінің арғы бай тарихы барлығын сөз қылады.

Мысалы:
Ерте күнде отты Күннен Гун туған,
Отты Гунен от боп ойнап мен туғам,
Жүзімді де, қысық қара көзімді
Туа сала жалынменен мен жуғам.
Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпен зар,
Мен - Күн ұлы, көзімде Күн нұры бар.
Мен келемін, мен келемін, мен келем,
Күннен туған, Гунен туған пайғамбар.
Соқыр сорлы, көрмей ме әлде көзің көр?
Күншығыстан таң келеді, енді көр.
Таң келеді, мен келемін - пайғамбар,
Күт сен мені, «лахаулаңды» оқи бер.
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Қазақтың арғы тарихын, текті ата-басын сөз қылады, Күннен 
Гун туған - дейді ақын. Ақынның мені - халық. Халықтың атынан - 
мен сөйлеп отыр. Мен ол-от. «Отты Гунен от боп ойнап мен туғам»- 
дейді жалпының орнына жалқыны қолдану тәсілі - алмастыру шебер 
пайдаланады. Өлеңдегі тұтас ой құтты бейнелеу дерсің. Мен - өзгеше 
түрге, күшке енеді. Тарихтың терең қойнауынан суыртпақтап нәр 
алады. Халық бейнесі - күннің көзі, күннің нұры, күншығыстың таңы, 
мен келемін - пайғамбар - деген сияқты өзгеше метонимия құбылысы 
арқылы түсіндіруге тырысады. Мағжанның өлең шумағында кейіптеу 
де жоқ емес. Желдің гуілдегені, боранның соққаны, аспандағы қара 
бұлттың жөңкігені сияқты табиғат құбылыстарының қимылы, образы 
жанды тіршілік иесіне ұқсастырып келтірген суреттеулер көбірек 
кездеседі. Өлеңдегі әр сөзден қазақтың ойнап тұрған қанын, мінезін, 
ерлігін, батырлығын көзбен көріп, қолмен ұстағандай, жүрегіңмен 
сезініп отырасың. Өзіңді Мағжанның мені сияқты сезінесің. Мен ол-
Мағжан, мен-пайғамбар. Мағжан - пайғамбар. Пайғамбар - Мағжанның 
ұғымында - толық, түгел, таза, шын-рас, абсолюттік бейне. Мағжан 
өзін осы - межеден көреді. Қазақ азаматының әр қайсысын - осы 
деңгейге жеткенін қалайды. Пайғамбар -Мұхаммет - үлгі тұтарлық 
асқан дарын, білімді - жан иесі екендігін ерекше жырлайды.

Мағжан Жұмабаев:
Күншығыстан таң келеді-мен келем,
Көк күңіренед: мен де көктей күңіренем.
Жердің жүзін қараңғылық қаптаған,
Жер жүзіне нұр беремін, Күн берем!
Қап-қара түн. Қайғылы ауыр жер жыры,
Қап-қара түн. Күңіренеді түн ұлы.
Күншығыста ақ алтын бір сызық бар:
Мен келемін, мен пайғамбар - Күн ұлы. -

- дейді. Күншығыстан таң келеді дейді. Ол - Егемендіктің таңы. 
Бостандықтың таңы еді. Мағжан бүгінгі күнді болжай білген, 
көрегендікпен жырлай білгеннін бірнеше мәрте айттық-та. Осыдан 
соң Мағжанды - пайғамбар демей көріңіз. «Күншығыста ақ алтын 
бір сызық бар» - дейді ақын. «Ақ алтын сызық» - Егеменді Қазақ 
елінің шекарасы, иен-байтақ жерімізге ие болдық. Қара жерді де, 
теңізді де, айналамызды қоршап алдық. Алтын сызықтан белгі 
соқтық. Күншығыстан таң келді: қазақ тілі, дініміз, тарихымыз 
қайтып оралды. Қазақ тіліндегі мектептер мен балабақшалар көптеп 
ашылды. Әлемдегі үлкен мешіттер салынуда. Жаңа қалалар бой 
көтеруде т.б. Төрт құбыламыз түгел: Батыс, Шығыс, Оңтүстік, 

Солтүстіктегі елдер мен халықтармен достық байланыстамыз 
мәңгілікке орнады. Егемендік алған Қазақстан Күнбатыспен 
ынтымақтастықты нығайтты. Сөз соңында, оң өзгерістердің 
болатынын, Мағжанның - күні бұртын жырлап, айта білгендігі бізді 
таң қалдырмай қоймайды. Мағжанның таңы: ұлы күн, күн нұры, көк 
күңірінеді, жер жүзіне нұрын төккен - күншығыстың таңы. Мағжан 
аңсаған күннің нұры шайдай ашылды. Расында бұл күн - Ұлы күн 
болды. Мағжанның аңсаған таңы, егемендігі орнады. 
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М. МАҚАТАЕВ – СУРЕТКЕР АҚЫН

УРУСТЫМОВА А. А.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Кенжекөл ЖОББМ, Павлодар қ.

Балалық шағы Ұлы Отан соғысы жылдарымен тұспа-тұс 
келген ұрпақтың өкілі Мұқағалидың жан жүрегінде сол бір жаралы 
жылдардың ізі құс жолындай сайрап жатыр. Жетім жасөспірімдердің 
көзі әркімге жаутаңдап өскені өз-өзінен белгілі. Қаршадайынан 
белі қайысып, ауыр бейнет тауқыметін тартқан ақынның жүрегі 
тасқа айналмай сондай сезімтал, жаны жайсаң жігіт болып өсуі 
қандай керемет! Өз буынының өр рухын өлеңге қосқан ақын жеке 
адам хақында сыр шерте отырып, бүкіл бір ұрпақтың өмірбаянын 
өрнектеген.
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Есімде жоқ,
Бала болып өсіп пе едім?!
Болсам неге жылы сөз есітпедім?!
Есімде тек,
Білемін Жеңіс-құстың
Біздің жаққа бір апта кешіккенін,
Осылай өскемін.
Мен - солдаттың жандырып кеткен жалыны,
Сөнбедім де өшпедім,
Мен отыз бестемін.

Бұл ақынның сол балалық шағының көрінісі. Сұм соғыс әкесін ғана 
алып қоймай, оның балалық балдәурен шағынан да айырғанын айтып 
отыр. Сол кездің картинасы. Тіпті соғыс аяқталғаннан кейін де, жеңістен 
соң да, бірсыпыра қиналғаны, соғыс зардаптарын көпке дейін өзі туралы 
ұмыттырмағаны суреттеледі. Жеңіске жеткізген солдат жалыны, солдат 
оты оның бойына дарып, сол қиын кезеңді де жеңіп шығады.

Неңді сенің аңсаймын, бала шағым?
Бұлдыраған айналаң ала сағым.
Ала сағым ішінде – болашағың ,
Болашағың - болашақ алашағың.

Міне, бұл да Мұқағалидың балалық кезеңінің қандай болғаны 
туралы тағы бір дәлел. Болашағы ала сағымдай алыстан біресе 
көрініп, біресе көрінбей аласұрып, болашағы бола ма, болмай ма 
деген сияқты қиын сауалдар ақын ойына келсе керек.

Сенің қандай аңсаймын «тамашаңды?»
Соғыс келді:
Жүрекке жара салды,
Шапан еттім төсенген алашамды,
Қамқор тұтып, қауқарсыз қара шалды.
Сағынам ба суық мен талқаныңды?!
Суығыңды, сұрқия қаңтарыңды.
Әжем байғұс мезгілсіз ораза ұстап,
Бізге беріп талқанын қаңтарылды

- деп жырлағанда, көз алдыңа Мұқағалидың өткерген ауыр тұрмысы 
ғана емес, бүкіл қазақ, бүкіл Одақ басынан кешірген тіршілік 
тауқыметі келеді. Батыстан араны ашылып келген соғыс бәрін 
жақсыны да, жаманды да бірдей жалмап барды да, жоқты да бірдей 
жұтып, барлық адамзат арманына, болашағаны өзінің ізін қалдырады.

Сағынам ба түстерің, кештеріңді?!
Жалаң аяқ таңғы шық кешкенімді.

Өшкенімді білдірмей, өскенімді,
Жүре бердім жамылып бөстегімді.

Ашаршылық, жоқшылық әкелген кезең жастардың өмірге 
көзқарасын өмірді бағалауын мүмкін кек, мүмкін мақтаныш 
сияқты сезімдерді дарытады. Осылардың құнын біліп өскен жас 
тез қанаттары қатайып үлкен өмірде орын таба білді.

Сағынбаймын,
Сағынсам, мұңайтады...
Мұңайсам, көңіл тағы лайтады.
Әнуарды, Шәмшіні, Шәмілдерді
Күн өткізген солай деп кім айтады?...

Соғыс зардабын көрген адамдардың ішінде мына сияқты 
ғұламаларды да көреміз. Бірақ олардың осындай қиыншылық 
өткізгендеріне кім сенеді дейді. Ауыр өмір, жоқшылық кімді 
болмасын тәрбиелеген, кімді болмасын қанатын қатайтып 
ұштырған. Сонымен қатар ақын сол кезеңді сағынбайтынын, 
аңсамайтынын, сағынса мұңайтатынын айтады.

Балалық шағы туралы жырласа, өмірі, өзінің балалық шағы, 
басынан кешкені көз алдымызға әкелсе, ендігі бірі сәбилік жайлысы. 
Сәбиліктің негізгі ерекшеліктері қорғансыздық, пәктік, тазалықты 
суреттеген өлеңдерінің аттап өтіп кете алмаймыз.

...Құста болғым келмейді!
Қанатым бар.
Қанатым бар күмістен жаратылған.
Сәби болғым келеді, сәби болғым,
Мына өмірден хабарсыз, жаңа туған.
От та болғым келмейді! 
Жылуым бар.
Жылуым бар, керек пе жылыныңдар.
Әлди болғым келеді, әлди болғым –
Күн сәулесі ойнақтап тұлымында,
Отыратын анасы құлынымдап.

Өмірден шаршаған, оның жанын бәрі бірдей түсіне бермейді. 
Біреулер қызғанышпен қараса, біреулер шындығы үшін кектеніп 
қарайды. Сондықтан жалғызсыраған Мұқағали ешбір ойсыз, қамсыз 
сәби болғанды қалайды. Жылуы бар, жалындаған ақын керек десең 
жылытатын пейілді танытады. Бұл өлеңде үлкен философиялық мән 
жатыр. Реализмнен гөрі романтизм басымырақ. Шумақ жолдары 
тек ұйқас қуалап, ұйқасқа ғана құрылмаған әрбір жолдың өзіндік 
білдіретін ойы бар. «Әлди болғым келеді» дейді. Мұнда ана мен 
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бала арасындағы махаббат, ананың балаға деген шын сезімі, ниеті 
осы «әлди» сөзі арқылы беріліп тұр. Қоғамынан, қоршағанынан 
көрмеген «әлдиді» ана құшағында көруді аңсайды.

Қанаттанып өмірге ұшарымда,
Кесілмесін бәрі бір тұсауым да.
Сәби болғым келеді, сәби болғым,
Сәбиі жоқ Ананың құшағында.
Тар бесігі кең жаһан тарылмаған,
Біреуге бар, біреуге табылмаған.
Сәби болғым келеді, сәби болғым,
Ана сүті аузынан арылмаған.

Өз өмірін, пәктікте, тазалықта, ана қамқорлығында өткізгісі 
келеді.Басқалардың ойынан шықпасам, шықпай-ақ қояйын, бірақ 
бәрібір өз бағамды өзім білем дегендей. Шындық өмір таршылығын 
көргенше, тар бесікте жатып-ақ кең жаһанның рахатын көрейін 
дейді. Өйткені сәби бесігі ол үшін кең жаһандай.

Мақатаев сәбилік туралы тағы бір өлеңі «Әже – сәби – келін». 
Бұған да кезінде ән жазылып айтылып жүрді. Тұрмыста кездесетін 
жағдай суреттеледі. Келіннің қимылы, сәбидің жылауы, әженің сөзі 
барлығы да шебер бейнеленген.

Бостан – босқа боздамашы, жыламашы, қарағым.
Ей, шешесі!
Бір тілегін орындай сал баланың!...
Не сұрайды?
Жылатпашы.
Сұрағанын берсеңші
Енді мұның жылағанын
Есітпей-ақ өлсемші...

Әжесінің сөзі, әжесінің немересі үшін налуы. Кішіпейілділікті 
көре алмаймыз. Соңынан еріп жылаған баланы, әжесіне қарай сыра 
салады да, өзі абыр-сабыр боп шығып кетеді. Тәрбиелік мәні де зор. 
Жастардың құлағына алтын сырға болсын деп айтып отыр.

Бар әжеңе!-деді дағы бір жекіріп балаға,
Асау келін абыр-сабыр атып шықты далаға.
Қатал келін қаһарынан,
Қайран әже түңілді.
Уыз сәби әжесінің алдына кеп жүгінді.

Жырларының мәні де, сәні де бар Мұқағали өлеңдері сан қилы. 
Адам өмірінің есте қаларлық кезеңі жастық шақ туралы да бірер 
сөздері баршылық. Бұл жырында ақын жастарға аманат ретінде, 

өткенді ұмытпауы, оны қастерлеуді талап етеді. Әр нәрсенің өз 
бағасы бар деп түсінген ақын – жастық шақтың адам баласы үшін 
ең тәтті, ең дәмдісі уақыт деп түйеді.

Ей, жастық!
Сенің ғажап бір күніңді,
Алар ем айырбастап бір жылымды.
Мәзіріңе береке тілей келдім,
Құшағыма толтырып гүл-гүлімді.

Сөзімізге дәлел болып отырғандай жастық шақтың әр 
секундын саналы өткізуге шақырады. Жастық шақтың бір күнін бір 
жылға айырбастау батыл жасалған. Жастықты асқақтата жырлай 
отырып, соған үлкен алғысын білдіргісі келеді. Жастыққа қызығып 
қарайды, аңсайды. 

Бұл ғаламнан табылмас гүл шоқтарын,
Жастық дейтін нәзирә бақтан алдым,

– деуі жас кезінде көп нәрсені үйреніп, меңгергендігі білінеді. 
Шабытты да, махаббатты да жастықтан алды, жастық дейтін бақтан 
алды. Мұнда жаманшылықтың не екенін білмейтін сияқтысың. 
Жаманшылық болмайды дейді.

Ғаламда жоқ әр шоғын гүл-гүлімнің,
Әрбір ұрпақ өсірген бақтан алдым.
Мына бірін - солдаттың қабірінен,
Қанды майдан боп өткен жақтан алдым. 
Мұзды жарып алам деп мына бірін,
Мұзға айналып кетуге шаққа қалдым.
Мына бірін Мартеннен, оттан алдым,
Мынауысы жалғанда аты жоқ гүл,
Хабарсыз кеткен ғайып жақтан алдым.

Осы өлең жолдарында бүгінгі жастарға өсиеті айтылған. Кешегі 
болған сұрапыл соғыстың, қиыншылықтың, аштықтың, жалпы 
тарихты ұмытпауларын сұрайды. Болашақтан апарған қүшақ гүлінің 
әрбір шоғы бір-бір тарих. Жастықты жырлай келіп, өткен өмірге 
оралған ол осындай гүлдерімен қайтып кеп ойын жеткізіп отыр. 
Бұл жерде, әрине, романтикалық сарын басымырақ.

Келесі, Мұқағали Мақатаев қозғаған тақырыптың бірі – 
кәрілік, қарттар туралы өлеңдері. Оларға: «Тоқта, ботам!», «Азайып 
бара жатыр», «Сен қартайды дегенге» т.б. өлеңдері жатады. Бұл 
философиялық лириканың бір туындылары. Кішіге кішіпейіл, 
үлкенге қамқор, адам жанын түсіне білетін автор бұл жайында да 
үндемей қалуы мүмкін емес еді. Сәбилерден пәктікті, жастықтан 
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жалынды, қарттықтан данышпандықты, ақылгөйлікті көре білген, әрі 
жырға қосқан. Қарттарды аялап, ақылын тыңдауға шақырады. Осы 
шумақтарда тұнып тұрған тәрбие мен данышпандық. Өлеңдерінде өмір 
философиясы, данышпандық, тәлім-тәрбие сияқты тақырыптарды 
терең қозғаған. Сонымен қатар жырларында соғыс жайлы, соғыс 
зардабын көрген адамдар жайлы айтып кетіп отырады. 

Өмір жайлы сұрай берме сен менен,
Өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем.
Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар,
Қан майданнан жалғыз ұлы келмеген.
Жесір келін, бір нәресте көрмеген, 
Жетім шалды бала орнына тербеген,

– деп жырлауы ашты шындықты бір бұқпасыз айтады. Халық 
аузындағы «көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра» 
дегенді меңзеп отыр. Өмірде болатын әділетсіздік, қаскүнемдік, 
ақымақтықты осы көпті көрген қарттан сұра деп ақыл береді.

Өмір туралы ұзақ жырлай келе, өмір философиясын, 
принциптерін түсінуге тырысады. Өмір ертегі емес, өмір – шындық 
деп айтпақшы.

Өмір дейтін тайғанақ мұз айдында,
Жырлап кетем, алдымен жылаймын да.
Сөредегі кермені кесіп өтсем,
Маған әлі жетпейді құдайдың да.

Қандай қиыншылық болса да алға оптимизммен қараған ақын 
ойы анық көрініп отыр. Өмір соңына дейін осылай өткерген ақын 
әрбір өлең жолдарында, қайсысын алмасақ та, ақынның көзқарасы 
мұраты, арманы, мақсаты сайрап жатады. Оның өлеңдерінде кейде 
тура айтылса, кейде оқырманын терең ойлантып барып, мағынасын, 
идеясын ұқтырады.

Ақын замандастарына сөз арнап, ішкенге мәз, жегенге тоқ 
тоғышарлық пиғылдан қашырып, парасатты пайымға шақырады. 
Дүние қумай, артында ізгілік ізі, имандылық жолы қалуын қалап, 
жұртқа ой салып, кейін апынып, сан соғып, сансырап кетпеуге, 
яғни, өмірден өкінбей өтуге әуел бастан қам жасауды есіне түсіреді. 
Оны құрғақ ақыл ретінде емес, жүрегіңді қозғар сөзбен жүйелей 
таратып, құлақ асырады.

Халық көңілін сусындатқан ақын өлеңдерінің көпшілігі өмір 
туралы, тіршілікке тірек боларлық өмір шырағын, өмір шуағын, өмір 
жұпарын жыр етеді. Сол өлеңдерінің бірнешеуін атап көрсеткен: 
«Өмір дейтін», Өмір жайлы», «Өмір деген біреу бар», «Өмір», 

«Бір адам өлсе», «Өмір деген не десем», «Дөңгеле жер», «Осылай 
болған», «Тұрсын солай, болсын солай бәрі де», «Бәрін де қойшы...», 
«Қызық өмір» т.б.

Өмірінің өткеніне, уақыттың жылжығанына налып, күйзелесте 
болады. Адам өмірі уақытпен өлшенетініне, таңның атып, күннің 
бататынына, адам туып, өмірден кететініне жалпы үйреншікті өмір 
заңдылығына қатты толғанады. Өмір заңдылығы - өмір механизмі.

Өмір деген не десем,
Өмір деген осы ма?
Үрейлендің неге сен?
Үрікпе, жаным, шошыма. 
Кейде шалқып шаршадым
Кейде қашып берекем,
Өмір деген - жаным-ау,
Өзім екем, мен екем...

Мұқағали философиясының тағы бір көрінісі. Оның ойынша 
адам өмірі өзі демекші. Өмірсіз адам, адамсыз өмір жоқ демекші. 
Өмір – тірлік, ал тірлік адам қатысуынсыз жүрмейтін нәрсе. Адам 
тіршілікті құрайды, тіршілік өмір детальі. Осы тіршілікте болатын 
әр түрлі іс-әрекеттер: қиналу, құмарту, жеркену, алдау, алдану, жан 
бағу сияқты қозғалыстар барлығы да өмірді құрайды дейді. Айналып 
келгенде өмірдің қозғаушы күші – адам [1].

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Мақатаев М. Шығармалары: Төрт томдық жинағы. – Алматы : 

Жалын, 2001.
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докторанты, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЖҮСІПОВ Н. Қ. 
ф.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Ғалым қазақтың қиял – ғажайып ертегілерін ұлттық фольклортану 
ғылымында алғаш рет зерттеп, олардың түрі мен тегін, жанрлық 
ерекшеліктері мен фольклорлық даму дәстүрі контексіндегі орнын, 
бейнелер жүйесін, көркемдік ерекшеліктерін жан – жақты саралады. 
«Казахская волшебная сказка» атты тұңғыш монографиясында 
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пайымдағандай, ол қиял – ғажайып ертегілерді қазақ халық ауыз 
әдебиетінің ең көне жанрларының бірі ретінде қарастырып, шығу 
мезгілін алғашқы қауымдық дәуірге жатқызады. Қазақ ертегісінің бұл 
ерекше жанрында адамзаттың ерте замандағы өмір сүру дағдысының 
көптеген белгілері сақталғанын дәлелдеді. Оның айқын дәлелі ретінде 
матриархат заманына тән аналық ру мен дуальдық ұйым, аналық 
мекен, кувада, авункулат, аналық неке сияқты көптеген әдет – ғұрып, 
салт-дәстүр көріністері мен ертедегі анимизм, тотемизм, магия тәрізді 
дәни наным – сенімдерді мысалға келтіреді.

С. Қасқабасов қиял-ғажайып ертегілерін жүйелі түрде зерттеу 
барысында фольклорлық экспедиция материалдарын, сирек 
кездесетін қолжазбалар мен кітаптарды молынан пайдаланып, 
ғылыми сараптама жасады. Ол осы ертегілердің жанрлық әр 
түрлілігі, батырлық жырлардың қиял – ғажайып ертегілерінің 
сюжеті мен көркемдік ерекшеліктеріне, құрылымына тигізген әсерін 
жан – жақты зерттеп, бұл ертедегі жанрының басты эстетикалық 
мұраты – халық идеалы екендігін дәлелдеп берді.

Фольклордың қара сөзбен айтылатын ерекше мол түрінің бірі 
– ертегі. Ол – халықтың ауызша айтып қалдырған көркем әңгімесі. 
Ғажайып хал, қиял әңгімелері, орасан оқиғалы қызық әңгімелер, 
салтпен, тарихпен байланысты оқшау әңгімелер – бәрі де ертегінің 
түрлері болып табылады. «Ертегі» деген атаудың өзі ертедегі, 
ертеде, ерте күндегі деген сөздерден шыққан. Кейде «ертек» деп 
те айтылады. Содан ертегі айтушыны «ертегіші», «ертекші» дейді.

Өресі кең, саласы көп қорлардан құралып, қазақ халқының 
аз-көп аузында сақталып қалған, өзінше өңделген, өзгертілген 
ертегілер – халық қазынасы.

Ертегі – эпикалық жанрдың бір түрі. Көбіне қара сөзбен 
айтылатындықтан, оны халықтың ерте заманда шығарған көркем 
әңгімесі деп қараймыз. Халық әдебиетінің басқа түрлері секілді 
ертегілер де адам баласының еңбек-кәсіп ету, тұрмыс-тіршілік 
құру тәрбиесіне байланысты туған. Жаратылыс құбылыстарын, 
табиғат сырын жетік білмеген, олардың неліктен болатындығын 
толық түсінбеген ертедегі адамдар әр нәрсені қиял еткен, өздерінің 
ауыр еңбектерін жеңілдету жайын қарастырған. Бұл жөніндегі 
ұғым-түсініктерін, наным-сенімдерін әңгімелеп айтатын болған. 
Осылайша ертегі-әңгімелердің алғашқы үлгілері туған.

Ғалым қазақтың прозалық фольклорындағы ертегілік проза мен 
ертегіге жатпайтын прозаның өзіне тән жанрлық ерекшеліктерін 
алғаш рет ғылыми дәйектілікпен саралап берді. Фольклортану 

ғылымының маңызды теориялық қисындарын келтіре отырып, 
қазақтың прозалық фольклорының генезисі мен даму жолдарын, 
типологиясы мен поэтикасын соны ой – тұжырымдармен айшықтады, 
миф, ертек, аңыз, әпсана, хикая, хикаят сияқты жанрлардың өзіндік 
өзгешеліктері мен ортақ белгілерін нақты ашып көресетіп, оларға 
алғаш рет ғылыми сипаттама жасады. Халық прозасының алуан 
салалы үлгілеріне тарихи – салыстырмалы әдіс бойынша талдау 
жүргізіп, типологиялық сипаттарын анықтады, тарихи – көркемдік 
табиғаты мен жанрлық бітім – ерекшеліктерін ашып берді.

Қазақтың халық прозасын зерттеу барысында ғалым шығыс, 
батыс фольклорында қалыптасқан халық прозасының терминдік 
атауларын сол қалпында ала салмай, олардың ерекшеліктеріне терең 
мән берді, қазақ қоғамы, қауымы, тұрмыс-тіршілігі, бүкіл – болмысы 
Еуропа оның фольклоры да басқаша болатындығын пайымдау 
негізінде қазақ мифінің еуропалық ұғымындағы мифтен бөлек, өзіндік 
ерекшелігі бар көне жанр екендігіг саралайды, миф туралы мазмұнды 
да мағыналы, ғылыми ой түйеді, әлемдік фольклортанудағы мифке 
берілген анықтамаларға шолу жасап салыстырулар арқылы қазақ 
фольклорында мифтің ежелден болғандығын нақты дәлелдейді.

Қазақ халық ауыз әдебиетіндегі аңыздар мен ертегілер 
фольклордың прозалық үлгілері ретінде қарастырылған 
«Қазақтың халық прозасы» монографиясында ғалым тарихи – 
салыстырмалы әдіс негізінде халық прозасын генезистік және 
тарихи даму тұрғысынан қарастыру барысында оны аңыздық 
және ертегілік проза деп екі үлкен топқа бөліп, олардың өзіндік 
даралық қасиеттеріне терең үңілді, «аңыздық проза тыңдаушы мен 
айтушыларында еш күдік туғызбайды, оған ел сенеді, ал ертегілік 
прозада ойдан шығарылған, қиялдан туған жәйттар көп екенін 
халық жақсы түсінеді, екіншіден, дүниеге ең алдымен аңыздық 
прозаның сюжеттері мен жанрлары келеді, одан соң бұл сюжет 
пен жанрлар ел арасында өсіп, ертегілік проза түріне ауысады» 
деп дәл анықтамасын беріп, аңыздық прозаның ертегілік прозадан 
көп екендігін дәлелдеді, аңыздық прозаның тарихи-танымдық 
қызмет атқаратындығын, ал ертегілік прозаның эстетикалық және 
тәрбиелік мақсаттарға қызмет атқаратындығын ашып берді. Сол 
сияқты ғылыми ізденістер барысында хикая жанрының табиғатын, 
шығу тегін анықтап, өзіндік төл ерекшеліктерін (образдық 
жүйесін, композициялық құрылымы мен жанрлық болмысын) 
айқындайды. Сол сияқты әпсана – хикаят жанры бұрын соңды 
қазақ фольклортану ғылымында зерттелмегендігін ескерсек, С. 
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Қасқабасов бұл жанрдың уақыт өте келе ертегілік сипатқа ие 
болған ерекшеліктерін жан-жақты ашып көрсетеді.

Ғалымның ертегілік прозаны жануарлар жайлы, қиял – 
ғажайып, батырлық, новеллалық, сатиралық деп жүйелеуі де үлкен 
ғылыми жаңалық. 

Қиял-ғажайып ертегілер – ертедегі адамдар табиғат және 
оның құбылыстары туралы, адамның еңбегі, тіршілік кәсібі, күресі 
жайында, дүние – жаратылыс, қас пен дос, неше түрлі керемет 
күштер туралы қиял – ғажайып етрегі – әңгімелер туған. Қиял – 
ғажайып ертегілерінің жағымды кейіпкерлері қарапайым адамдар 
болып отырады. Қиял ғажайып ертегілеріне «Ер Төстік», «Керқұлла 
атты Кендебай», «Күн астындағы Күнекей қыз» ертегілері жатады.

Осы ретте батырлық ертегілер мен новеллалық ертегілер 
қазақ фольклортануында алғаш рет жеке жанрлар ретінде жіктеліп, 
кең тұрғыда пайымдалған, ал жануарлар туралы ертегілер 
этиологоиялық, классикалық, апалогтық деп бөлініп, әр жанрдың 
табиғи ерекшеліктері ашылған. Монографияда қазақтың халық 
прозасындағы жанрлардың бәрі дерлік қамтылып, ғылыми бір жүйеге 
түсірілген, әр жанр түрінің терминдік атаулары да ретке келтірілген. 
Ғалым халықтық демонологияны зерттей отырып, қазақтардың 
көне наным-сенімдерімен байланысты албасты, күлдіргіш, үббе, 
жезтырнақ сияқты кейіпкерлер мен шайтан, дию, пері, жын сияқты 
кең таралған мифтік бейнелерге алғаш рет терең талдау жасайды. Бұл 
іргелі зерттеу республикада және шет елдерде жоғары бағаланып, 
1986 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлыққа ие болды.

С. Қасқабасовтың ғылыми үлкен бір белесі – «Казахская 
несказочная проза» атты монографиясы. Қазақтың байырға аңыз – 
әңгімелерін зерттеудің түп – қазығы еткен «Қазақтың ертегіден тыс 
прозасы» атты бұл іргелі еңбекте фольклор жанрларының теориясы 
мен олардың қазақ прозасын саралаудағы маңызы, халықтық 
проза жанрларын жіктеу мәселелері мен архаикалық мифтердің 
қазақ фольклорында ежелден қалған жұрнақтары туралы ғылыми 
– ой тұжырымдар пайымдалып, хикая түріндегі мифологиялық 
әңгімелер, тарихи және мекендік аңыздарға жан – жақты талдаулар 
жасалады, әпсана – хикаят пен оның түрлері ашып көрсетіледі, 
қазақ фольклорында көне мифте, тарихи және мекендік аңыз да, 
әпсана мен хикаят та, ауызша жай әңгіме де молынан болғандығы 
көптеген мысалдар негізінде зерделеніп, олардың шыққан мезгілі 
мен жанрлық қызметін дәстүрлі дүниетаныммен, наным – сеніммен, 
халық философиясымен тығыз байланыстыра қарастырылады. 

Хикая түріндегі мифтік әңгімелердің табиғаты наным – сенімдерге 
жақындығына назар аударылып , олардың негізгі оқиғасы албасты, 
пері, жын, күлдіргіш, жезтырнақ, жалғыз көзді дәу сияқты мифтік 
кейіпкерлердің адаммен кездейсоқ кездесуі арқылы өрбіп, бұлардан 
дұғаның айла – амалдың, киелі заттардың құдыретімен ғана құтылу 
әрекеттеріне зер салынады. 

Ғалым ертегіден тыс прозаның аңыз бен әпсана сияқты 
жанрларын осыған дейін жалпылама түрде аталып келген аңыз 
– әңгімелер деген ұғымнан жеке ажыратып алады да, аңыздың 
тарихи оқиғалармен, тарихи тұлғалармен байланысты екендігін атап 
көрсетіп, ал әпсаналарда діни сюжеттің басты орын алып, қиялға 
ерекше маңыз берілетіндігін жан – жақты қарастырады.

«Қазақтың ертегіден тыс прозасы» монографиясында ертегіден 
тыс проза алғаш рет бір жүйеде зерттеліп, құрылымы, поэтикасы, 
көркемдік ерекшеліктері нақты айқындалды, ғалымның бұл іргелі 
еңбегі арқасында қазақ фольклортану ғылымы тарихында жаңа бір 
үрдіс – қазақ халық прозасын салалап зерттеудің негізі қалыптасты. 
Осы монографиясы үшін С. Қасқабасов 1992 жылы Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік сыйлығына ие болды.
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1.7 Орыс филологиясы
1.7 Русская филология

БОЖЕСТВЕННЫЕ МОТИВЫ 
В ЛИРИКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО

АЛПЫШЕВА О. А. 
учитель русского языка и литературы, СШ имени Н. Островского,  

с. Бородулиха, Восточно-Казахстанская обл.

В творчестве многих писателей и поэтов евангельские и 
ветхозаветные мотивы занимают далеко не последнее место. Достаточно 
вспомнить Д. Самойлова, Б. Пастернака, Ф. Достоевского, М. Булгакова.

Не обошёл эту тему и ярчайший представитель русского 
постмодернизма Иосиф Александрович Бродский. Изучив 
поэтическое наследие этого автора, мы условно выделяем три 
группы стихотворений, посвященных библейской теме:

- стихотворения, где лирический герой и Бог - собеседники 
(участники диалога);

- стихотворения, где происходит переложение библейских 
сюжетов;

- произведение, где лирическое «Я» признаёт и покоряется 
Божественному.

Прочтение и анализ произведений И. Бродского невозможны 
без контекста поэзии предшественников и современников поэта.

Вопрос о религиозности поэта стоит вне нашей работы, так 
как мы не можем утверждать, бесспорно, был ли религиозен 
Бродский или находился вне религиозных конфессий. Можно только 
сослаться на Л. Лосева: «В 1993 году по инициативе П. Л. Вайля в 
Москве отдельной книжечкой были изданы рождественские стихи 
Бродского. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее: «От 
христианина-заочника». Ему была свойственна любовь к Христу, но 
не поклонение ему» [3, с. 167]. Солженицын, ревниво относившийся 
с позиций православия к творчеству И. Бродского, утверждал: «И 
всё же: толкователи Бродского соглашаются, что говорить о его 
определённом христианстве – нет оснований» [9, с. 189].

Что есть Бог в сущности? Открыв Библейский словарь, мы 
увидим следующее определение: «Ему принадлежит высшая 
руководящая (промыслительная) роль не только относительно 
созданных им людей, но и во всей вселенной» [5, с. 34]. Философская 

энциклопедия трактует эту субстанцию так: «Это фантастический 
образ, лежащий в основе религиозных верований и выражающий 
представление о сверхъестественном существе, которому якобы 
свойственно особое могущество» [10, с. 175]. Но как бы ни было 
названо это Высшее существо, в понятии человека это грозная сила, 
творец неба и земли. А что такое Бог в понимании поэта? Субстанция, 
на которую можно уповать, с которой можно говорить или рассуждать, 
или просто признавать его великое значение в жизни человека?

Стихотворения «Разговор с небожителем» и «Наклонись, я 
шепну тебе на ухо что-то…» («Римские элегии»), на которые мы 
обратили своё внимание, объединёны тем, что в них Бог является 
оппонентом лирического героя. «В отличие от традиционного 
для поэзии обращения лирического «Я» к Всевышнему (и форме, 
напоминающей молитву, или в какой-либо другой форме), для 
Бродского оказалась возможной ситуация диалога» [7, с. 14].

«Разговор с небожителем», вопреки названию, представляет 
собой монолог лирического героя, адресованный определённому 
слушателю, а именно, Господу Богу (он же Небожитель). Всё 
стихотворение - самоуничижение лирического героя, признание 
того, что жизнь полна потерь и лишений. «Разговор с небожителем» 
- некая исповедь, направленная Духу-исцелителю и не нуждающаяся 
в посреднике. Лирический герой высказывает всё наболевшее, всё 
мучащее душу человека, стоящего на пороге смерти, потерявшего 
многое, но не осуждающий за это Всевышнего. Последняя строка 
подтверждает нам это:

Он видит снег и знает, что умрёт 
до таянья его, до ледохода … [1, с.115. Все цитаты из 

стихотворных текстов И. А. Бродского приводятся по этому 
источнику с указанием страниц в тексте].

Мотив потери, несчастной судьбы и покаяния, обращение к Богу, 
без надежды на ответ (…не стану ждать твоих ответов, Ангел…) 
восходит ещё к Ветхому Завету и сильно напоминает книгу Иова.

Иов, имевший земли, караваны, большую семью и жилище, 
стал объектом спора между Богом и Сатаной. Желая проверить 
Иова на покорность и Божью веру, Господь отнял всё у смиренного 
(включая детей) и поразил его проказой. Но покорившийся Богу 
сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого 
не будем принимать?» [4, Иов 2: 9,10] и остаётся твердым в своей 
вере и безгреховности. В одном из обращений к Богу он восклицает: 
«Вспомни, что Ты, как глину, обделал меня и в прах обращаешь 
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меня? Если я виновен, горе мне! если и прав, то не осмелюсь поднять 
головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие моё: оно 
увеличивается» [4, Иов, 10:6-9,15].

Подобное находим и у Бродского:
где жил…как мышь в золе
…благодаря
тебе…
Там, наверху,
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял всё, чем на своём веку
владел я. (с.112)
Лирический герой - Иов, растерзанный и многострадальный, 

стал игрушкою в руках судьбы и высших сил, но, несмотря на это, 
не ропщет и не гневит Господа, а просто покоряется ему.

И фраза, данная Небом Иову, проходит главной мыслью не только 
в библейском сюжете, но и в «Разговоре с небожителем»: высшая 
мудрость превосходит границы человеческого разумения, и с этим 
трудно поспорить как лирическому герою, так и нам.

Продолжая говорить о Боге как о собеседнике лирического героя 
Бродского, нельзя не упомянуть ещё одно монологическое обращение 
к Нему: «Наклонись, я шепну…» («Римские элегии»), «единственное 
в шести книгах поэта прямое обращение к Богу» [3, с. 271].

Бродский отвергал любых посредников между человеком 
и Богом – будь то церковь или священнослужители, и поэтому 
в стихотворении наблюдается вся полнота интимности, 
доверительности по отношению к Всевышнему, с которым он на 
Ты, но с большой буквы!

Лирический герой благодарит, благодарит за многое, за Куриный 
хрящик (или за всё обыденное, что окружает нас), за грядущую 
пустоту, которой он не боится, а ждёт со спокойным сердцем.

Это стихотворение удивительным образом напоминает письмо 
Бориса Пастернака Н. А.Табидзе, после инфаркта миокарда в  
1952 г.: «Господи, - шептал я, - благодарю тебя за то, что ты кладёшь 
краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык 
- величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что 
творчество - твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой 
ночи» [6, с. 5]. И там и там мы видит образ предстоящей смерти, но 
нет ни страха, ни упрёка, а лишь благодарность и смирение перед ней.

Испокон веков Библия считалась книгой книг, и не случайно. 
«Библия стала важнейшей и совершенно неотъемлемой частью 

культурной жизни человечества и сопровождает его на протяжении 
тысячелетий, тем более, что раньше Библию знали очень хорошо и 
многие её образы, изречения и поучения… легко входили в повседневную 
жизнь» [5, с. 31]. Эта книга, соединяющая в себе множество разных 
книг, написанных в разные времена и разными людьми, настоящая 
драгоценность человечества, в которой гармонично слился 
многовековой нравственный и духовный опыт человечества.

Библейские сюжеты (такие как рождение Христа, гонение 
Марии и Иосифа, распятие и воскрешение Христа, Ковчег Ноя 
и сотворение Мира), несущие в себе наиболее эмоциональную и 
нравственную нагрузку, использовались поэтами в разные времена 
и составили своеобразный библейский метатекст, используемый или 
преобразованный современниками и последующими поколениями.

В творчестве Бродского большое место занимают библейские 
сюжеты и мотивы. В их использовании поэт продолжает традицию 
своих предшественников и «учителей», что ни в коем случае не 
повлияло на его индивидуальность, своеобразие его мышления и 
стиль письма.

Л. Лосев отмечает, что в 1993 г. П. Л. Вайлем, в Москве, была издана 
книга, собравшая рождественские стихотворения Бродского [3, с. 168]. 
Может быть, поэтому, начиная с 1987 г. и до декабря 1995 г. Бродский 
ежегодно в канун католического Рождества (25 декабря) соблюдает 
своеобразный ритуал - пишет рождественские стихотворения:

25 декабря 1987 г. - «Рождественская звезда».
25 декабря 1988 г. - «Бегство в Египет» (…погонщик возник 

неизвестно откуда)
25 декабря 1989 г. - «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер 

в пещере»
25 декабря 1990 г. - «Не важно, что было вокруг, и не важно»
Декабрь 1991 г. - «Младенец. Мария, Иосиф, цари»
Декабрь 1992 г. - «Колыбельная» (Родила тебя в пустыне)
25 декабря 1993 г. - «25.12.1993» (Что нужно для чуда? Кожух 

овчара)
Декабрь 1995 г. последние стихи: «Бегство в Египет 2»
Кто знает, что подталкивало поэта совершать этот обряд - 

ощущения, потребность поэта или всеобщая праздничная святая 
суета, но декабрьские стихотворения этого периода, несомненно, 
достойны упоминания. Как говорил Солженицын, у Бродского 
«рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло 
освещённый квадрат» [9, с. 189].
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Говоря об использовании Бродским библейских сюжетов, 
нельзя не упомянуть, что он являлся своеобразным продолжателем 
традиций, заложенными предшественниками. И здесь мы вспомним 
два имени: А.Ахматову и Б.Пастернака, которые часто обращались 
к сюжетам Ветхого и Нового завета.

И. Бродский безмерно восхищался Ахматовой. К Б. Пастернаку 
же относился напряженно. «Для отбреха же Иосиф говорил, что 
терпеть не может пересказов евангельских сюжетов, имея в виду 
стихи из романа («Доктор Живаго» - авт.) – ну, и блистательно 
опроверг это позже собственными стихами» [8, с. 142].

Бродский вспоминал: «Помню, мы с Ахматовой обсуждали 
возможность переложения Библии стихами» [цит. по: 3, с.137]. К 
этому моменту Ахматова уже имела опыт в использовании библейских 
сюжетов. Наиболее яркими являются Библейские стихи, которые 
включают три стихотворения, три сюжета из книги Бытия и Первой 
Книги царств, а именно истории Рахиль, Менхола и жены Лота. 

Стихотворения Б. Пастернака, вошедшие в сборник 
«Доктор Живаго», по сюжетике и настрою более разнообразны. 
«Чудо», «Дурные дни», «Магдалина», «Рождественская звезда», 
«Гефсиманский сад» – пёстрое соцветие библейских сюжетов 
о рождении Христа и ночи, когда он был предан, о чудесных 
деяниях сына Божьего и великой грешнице Магдалине. Их этих 
стихотворении нас интересует «Рождественская звезда», по 
аналогии с которой была написана «Рождественская звезда» 
Бродского. А схожесть стихотворении мы наблюдаем в следующем:

- начало обоих стихотворении указывает на зимний период 
времени;

- далее, на рождение младенца в пещере;
- упоминается «дыхание», «жёлтый пар» вола; присутствие 

волхвов;
- окончания стихотворений схожи – упоминание взгляда 

божественной звезды.
Конечно, совпадение основных элементов сюжета объясняется 

общим реминисцентным источником обоих стихотворений, но 
почему и название у них одинаковое?! Нам думается, что это 
словосочетание – рождественская звезда, - более любого другого 
ярче и точнее раскрывает этот библейский сюжет.

Анализируя использование Бродским Библейских сюжетов, мы 
видим, что преимущественно эти сюжеты взяты из Нового Завета, и 
лишь «Исаак и Авраам» - из Ветхого. Объяснение этому мы видим 

в размышлениях самого Бродского, которому близок евангельский 
Иисус, но бесконечно чужд безжалостный Бог Ветхого Завета: 
«Что до религии, то если бы я для себя сформулировал понятие 
Наивысшего существа, то сказал бы, что Бог- это насилие. А именно 
таков Бог Верхнего завета. Я это чувствую довольно сильно. Именно 
чувствую, без всяких тому доказательств» [цит. по: 3, с. 36]. 

Помимо разговора (диалога) с Богом и переложения библейских 
сюжетов, мы выделяем ряд стихотворении, где лирический герой 
всецело признаёт, покоряется Божественному и нуждается в его 
защите. В этот ряд мы выделяем стихотворения «Ангел», «В деревне 
Бог живет не по углам», «Доминиканцы».

Стихотворение «В деревне Бог живёт не по углам» написано в 
1963 году и входит в школьную программу. С первых слов даётся 
пространственная конкретизация того, где именно лирический 
герой встречает (или ощущает) Бога, а, именно, в деревне, и что 
Он «живёт не по углам… а всюду». «Не по углам» - своеобразный 
намёк на иконы, которые христиане (они же насмешники) вешали 
в угол и молились на них, как будто Бог присутствовал лишь там.

«В деревне он в избытке», - говорит нам лирический герой и 
невольно возникает встречный вопрос: «А в городе?» Ведь нет ни 
единого упоминания о городской вере. А может быть, там её и нет? 
В городской суете нет места вере и Богу, другое дело спокойная 
обитель христианства - деревня.

В этом стихотворении деревня, как сосредоточение святости, 
светлости и покоя, напоминает образ деревни С.Есенина - святой, 
православной:

Хаты - в ризах образа…
Троицыно утро, утренний канон,
В роще по берёзкам белый перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна, 
В благосвете ветра хмельная весна.
На протяжении всего стихотворения лирический герой 

говорит о Боге, о его вездесущности в сельском мире, но окончание 
стихотворения удивляет читателя, ведь лирический герой, который 
так тонко прочувствовал и отметил присутствие Божественного в 
мирском - атеист!

Одной из жемчужин в россыпи произведений Бродского 
является стихотворение «Доминиканцы». Стихотворение простое, 
проникновенное и сравнительно короткое, хотя Бродский говорил: 
«Я не мастер писать короткие стихи» [13, с. 140], это произведение 
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несравненно оспаривает это мнение автора. Лирический герой 
искренне говорит о непосредственной близости человека к Богу, 
которым не нужны посредники, особенно в Божьем Доме, где

в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня
можно свернуть, войти, сесть, шепнуть, и не нужно громких 

фраз с ораторской трибуны, лишь искреннее покаяние:
- Прости меня (с. 137)
За грехи? За неверие? Не всё ли равно? Главное - это светлое 

покаяние, а мелочи: «В чём?», «За что?» - здесь уже не важны.
Завершить разговор об этом стихотворении хочется словами 

самого поэта: «Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего. 
<…> Стихотворение если не молитва, то приводимо в движение 
тем же механизмом молитвы» [цит. по: 6, с. 100-101].

В величии замысла прошли жизнь и творчество Иосифа 
Александровича Бродского. Его личность была грандиозна, и это 
признавали многие. А. Кушнер говорил о нём: «Я смотрел на поэта 
и думал: счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом…».

Путь поэта к самому себе, к своему индивидуальному стилю 
письма, был постепенный, один общий разрыв и углубление 
одиночества. Они открыли поэту новые горизонты, новую 
духовную свободу. Эта свобода духа, личности перенеслась и на 
поэзию Бродского. Она свободна во всех отношениях: смысловых, 
композиционных. Благодаря ему в русской литературе образовались 
дополнительные ступени свободы. Но масштаб свободы - любой: 
мысли, поступка - запечатленной Бродским в самом языке, ещё не 
осмыслен действительностью.

 Из всего спектра тем поэзии Бродского, нами была рассмотрена 
лишь одна -божественная- но какая пронзительная по своей силе, 
духу и красоте, такая близкая читателю. 

Атеист ли поэт или глубоко верующий, Бродский активно 
использует и говорит в своих произведениях о Библейских сюжетах, 
героях, мотивах. Атеист Бродский или нет, но как мы могли заметить, 
у этого поэта удивительно тонкое чутьё на сверхчеловеческие и 
сверхъестественные явления и мотивы.

И. Бродский, следуя проторенным дорогам предшественников, 
привносил новое в традицию использования библейских мотивов в 
русской поэзии. «Ценность нашего поколения заключается в том, 
что, никак и ничем не подготовленные, мы проложили эти самые, 
если угодно, дороги» - говорил Бродский. 
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СЕТЕВОЙ ДИСКУРС КАК ТИП КОММУНИКАЦИИ

БЕКТУРОВА Ж. Б. 
к.ф.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АХМЕТОВА А. Б.
магистрант, ИнЕУ, г. Павлодар

Дискурс мыслится как субстанция, в которую вносится языковой 
опыт, каждого члена языкового социума. Французский философ, 
историк и теоретик культуры Мишель Фуко подчеркивал, что 
«отношения в дискурсе характеризуют не язык, который использует 
дискурс, не обстоятельства, в которых он разворачивается, а самый 
дискурс, понятый как чистая практика» [3, с. 47.]. Дискурс включает 
коммуникативную, когнитивную, интертекстуальную способности.

Сетевой дискурс сформирован на основе практики 
компьютерной коммуникации, языка рекламы, различных сайтов 
и определяется нами в рамках настоящего исследования как текст, 
функционирующий в электронных СМИ. 

Р е к л а м н ы й  д и с к у р с  я в л я е т с я  р а з н о в и д н о с т ь ю 
институционального дискурса, а также частью сетевого дискурса, 
основными компонентами которого являются принципы 
формирования вербализованных текстов, функционирующих в 
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рекламе, интернете и относящихся к различным жанрам сетевого 
дискурса. Рекламный дискурс реализуется через язык СМИ, который 
является главной составляющей рекламного дискурса. В рекламном 
дискурсе отражаются различнообразное вербальное и невербальное 
поведение человека.

Специфическими чертами рекламного дискурса являются 
использование общенародной лексики, а также зачастую авторских 
неологизмов, идиом, перефразированных цитат и крылатых 
выражений, социальная тематика текстов, стилистические 
отклонения от литературного языка, знаковое пространство 
с набором используемых в рекламном тексте вербальных и 
невербальных знаков в виде шутливых или иронических картинок, 
символов, фотографий. К числу вербальных знаков семиотического 
пространства рекламного дискурса относятся онимические знаки 
(имена собственные), антропонимы, имена собственные известных 
в данном социуме людей, географические названия. 

Выделим цели сетевого рекламного дискурса: воздействующая, 
информационная, оценочная, прогнозирующая, экспрессивная. 
Цели выражаются эксплицитно и имплицитно. Также необходимо 
указать на значимость такого элемента в рекламном дискурсе, 
как рекламный образ, отображающий лингвопрагматическую, и 
национально-культурную историческую, социальную информацию.

В. В. Карасик, рассматривая жанры сетевого дискурса, выделяет 
следующие конститутивные признаки этого типа коммуникации:  
1) коммуникативное сообщество людей, имеющих общие интересы и 
подключенных к единому электронному ресурсу, 2) полимодальная 
семиотика сообщений, включающих визуальный, аудиальный 
и собственно текстовый компоненты, 3) возможность получить 
немедленный отклик на размещаемый контент, 4) сокращенная 
дистанция общения, в которой стирается грань между приватным 
и публичным форматами коммуникации [2, с. 49]. 

Более того, автор отмечает подвижность сетевого дискурса и 
различает восемь жанровых групп (в соответствии с таблицей 1). 
Критерием выделения являются интенции, ведущие к общению 
пользователей Сети.

Таблица 1 – Жанры и конститутивные признаки сетевого дискурса 
как типа коммуникации (по В. В. Карасику)

Ж
ан

ро
вы

е 
гр

уп
пы

 с
ет

ев
ог

о 
ди

ск
ур

са

Жанровые группы 
сетевого дискурса

Базовые интенции 
аудитории глобальной Сети

Демонстративы Автопрезентации с фотографиями себя и своих 
близких

Репортативы Сообщения о важных новостях, обычно в виде 
перепоста

Социативы Заметки об интересных явлениях и событиях, 
часто оформленные как тематическая группа

Креативы Собственные либо чужие художественные 
произведения, предлагаемые интернет сообществу

Агитативы Сообщения, продвигающие тот или иной товар 
или образ жизни, создают такую группу жанров 
сетевого дискурса

Инструктивы Советы для решения конкретной проблемы
Прескриптивы Назидательные послания морального плана
Аттрактивы Развлекательные шутливые послания

Рассмотрим указанные В. В. Карасиком жанры сетевого 
дискурса на примере мемов, широко распространяемых в социальных 
сетях и рекламных сайтах: интернет-сайты поисковых систем Google, 
Yandex, Mail, Twitter; сервисные сайты https://www.pinterest.ph, http://
mrtranslate.ru, http://www.translate.ru; коммуникативные интернет-
сайты; сайты социальных сетей http://www.odnoklassniki.ru/, http://
vk.com/, http://www.facebook.com/, http://my.mail.ru; сайты знакомств 
http://www.marry.ru, http://www.serdcebienie.ru; коммерческие 
интернет-сайты http://www.wildberries.ru, http://www.top-shop.ru/, 
http://www.onlinetrade.ru; развлекательные игровые веб-сайты http://
muz.ru/, http://ru.playstation.com/, http://www.needforspeed.com/ru_RU, 
http://www.yo-oo.ru/yooo-live/, http://www.infotut.ru; образовательные 
сайты http://gramota.ru, www.spbook.kz, https://bestsellers.kz/about, 
www.cyberleninka.ru, https://interneturok.ru.

Понятие мем и жанр интернет-мем было предложено Ричардом 
Докинзом. В зарубежной медиалингвистике мем рассматривается 
как самостоятельный медиажанр, имеющий свои специфичекие 
признаки, жанровые характеристики. Если пользователи Сети 
выставляют презентации с фотографиями близких им людей, они 
создают демонстративы. Сообщения, продвигающие тот или иной 
товар или образ жизни, создают такую группу жанров сетевого 
дискурса, как агитативы. 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

249248

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Особую популярность имеет жанр репортатив. Это сообщения 
о важных новостях, обычно в виде перепоста. 

Сетевые жанры активно распространяются в социальных сетях 
в рекламном дискурсе. К интернет жанрам относят демотиваторы 
– картинки в черной рамке с сопроводительной надписью. Такие 
демотивационные постеры особенно активно используются в 
визульной рекламе. Демотиваторы относят к сетевым мемам. 
Демотивационные плакаты через интернет сайты рекламируют и 
способствуют продвижению на рынке различных товаров – эмблем, 
сувенирной продукции, игрушек, косметики, продуктов, одежды. 

По характеру подачи материала, направленности на адресата – 
пользователя рекламируемой продукции или услуги – демотиваторы 
чаще в шутливой, ироничной форме обыгрывают или популяризуют 
интернет-мемы, также могут выражать интересы определенной 
субкультуры, критически освещать какие-либо события, скрыто 
призывать к определенному образу жизни или формируют 
общественное мнение по отношению к предмету изображения, 
выявляют различия в реальной и рекламируемой ситуации. Кроме 
того, демотиваторы выражают житейскую мудрость, философию 
жизни, мудрость или опыт людей.

Пользователи социальных сетей сами могут производить 
юмористические постеры, что способствует их популяризации 
и широкому распространению в глобальной коммуникации. 
В демотиваторах их создатели осмеивают какие-то привычки, 
принципы, освещают ценности, социальные явления. 

Как любая рекламная продукция демотиваторы рекламируют 
в визуальной форме товары, правила, общественный резонанс, 
здоровый образ жизни, повседневность, ломая стереотипы, зачастую 
в смелой форме выражают общепринятые стереотипы. Более того, 
их создатели скрыто продвигают услуги или товар на рынке, являясь 
социальной рекламой. В этом их суть и главное предназначение, в 
силу чего социальные сети активно размещают забавные постеры 
на своих страничках. 

К сетевому жанру – инструктивам относят лайфхаки (с англ. 
«взлом жизни» - «hack» и «life») на том основании, что лайфхаки 
создают с целью дать советы для решения конкретной проблемы, 
это своего рода трюк, хитрость, ловкий прием, который повышает 
эффективность какой-либо деятельности, вносит новизну и 
динамичность в решении зачастую обыденных проблем, простое 
решение проблемы с помощью житейской мудрости: лайфхаки 

самообороны, на школьную тему, правильного питания, для 
ремонта, для ленивой уборки, ЗОЖ и прочие. 

Обычно в составе слоганов содержатся числительные – цифры 
являются смысловым центром высказываний, которые играют 
роль раздражителя для привлечения внимания к данному совету 
в постере: «Стройные ноги за 15 минут», «Пять слов-паролей», 
«10 сигналов от Вселенной, что вы идете по неправильному 
пути», «21 способ начать питаться правильнее», «5 поз йоги ты 
должна делать каждый день», «Дневник успеха», «11 привычек, 
которые сделают вас успешней», «8 инвестиций в себя», «Не надо 
забывать с утра», «Лайфхаки с джинсами. 25 крутых идей», «12 
черт характера, присущие миллионерам». Привлечение лексики с 
числовым компонентом в мемах имеет семантикомотивационное 
значение. Числовые компоненты, сочетаясь с лексемами различных 
тематических сфер в составе слоганов, выражают смысловые и 
мотивационные параллели с внеязыковой действительностью 
(здоровье, досуг, быт, верования, работа, профессия, семья, 
воспитание, самообразование, спорт, еда, путешествие, родители, 
дети, школа, образование, хобби, животные, времена года и другое). 
Цель подобных мотиваторов – сделать жизнь проще, удобнее, 
экономия времени. К примеру, интернет с помощью такого 
приложения, как Pinterest размещает множество лайфхаков в виде 
плакатов, постеров, альбомов, видеороликов с полезными советами. 

Важно отметить, что мотиваторы передают культурную 
информацию, включены в коммуникативные процессы в рамках 
сетевого пространства. Лайфхаки выделяются на фоне других 
мемов, создаются как профессионально обученными людьми, так и 
рядовыми интернет-пользователями. Мотивом выступают отклики 
на события из повседневной реальной жизни, желание поделиться 
своим опытом, оригинальными идеями, интернет-мемы выступают 
народным выражением: «Я больше не выбрасываю ореховую 
скорлупу. Тайна, которую стоит знать!», «Гениальная идея из 
картона: используйте ненужные коробки с пользой», «Незаменимая 
вещь для кухни из старого зонта», «Проговаривайте это 
упражнение в течение недели», «Включаем обаяние по методике 
спецслужб», «Повязки с солью творят чудеса» и другие.

Обычно лайфхакер приводит пояснение к постеру. Например, 
к лайфхаку «Метод Фейнмана: как по-настоящему выучить что 
угодно и никогда не забыть» - приводится комментарий автора 
постера – «Чтобы запомнить что-то действительно хорошо, 
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надо по-настоящему глубоко проникнуть в тему. Метод Фейнмана 
поможет выявить пробелы в знаниях и заполнить их». Так, в 
лайфхаке на тему «7 ПРИВЫЧЕК МИЛЛИОНЕРОВ, КОТОРЫЕ 
ДОБИЛИСЬ ВСЕГО САМИ» создатель постера приводит семь 
привычек миллионеров, способствовавших их успеху в бизнесе. 

Пример:
«Они задают себе цели на основе собственных мечт. Перед 

определением своих целей миллионеры обычно делают то, что 
Корли называет «определением мечт» – они записывают то, как 
выглядела бы их идеальная жизнь, а затем составляют список 
того, о чем они мечтают. Затем на основе каждой из мечт они 
выделяют цели и задачи.

«Представьте, что мечты – это лестница, а цели – это ее 
ступеньки, – объясняет Корли. – Спросите себя: «Что я должен 
сделать, чтобы претворить все свои мечты в жизнь? Могу ли 
я это сделать? Есть ли у меня необходимые для этого знания и 
умения?» Затем беритесь за дело».

Большинство миллионеров заработали свое состояние 
самостоятельно, без наследства или трастового фонда. Сделать 
это им помогли некоторые привычки, главные из которых 
перечислил ресурс Fast Company.

Большинство миллионеров не родились богатыми, а добились 
всего сами. В ходе исследования, проведенного компанией Fidelity 
Investments, было установлено, что около 80% людей с состоянием 
в $1 млн и более заработали его без помощи трастового фонда и не 
получили его в наследство. Как говорилось в классической рекламе 
компании Smith Barney из 70-х годов, «Они действуют по старинке: 
зарабатывают».

Кроме того, их привычки помогают им богатеть: «Ваши 
привычки определяют, будете ли вы бедным или богатым, – так 
говорит Том Корли, автор книги «Повседневные привычки богатых 
людей». – Чаще всего разница между людьми состоятельными и 
имеющими финансовые проблемы может ограничиваться всего 
парой-тройкой привычек».

Корли изучал жизнь миллионеров в течение 12 лет. По его 
словам, многие из них имеют одни и те же повседневные привычки 
и порядки. Он выделил семь главных привычек.

1 Они читают
Миллионеры, которые добились всего сами, много читают. 

По мнению Корли, это самая главная из привычек, которые стоит 

перенять, если вы хотите стать богатым. Корли выяснил, что 
85% миллионеров прочитывают две и более книг за месяц. Они 
выбирают книги, которые помогают развиваться, то есть их 
темами могут быть карьера, биографии известных людей, работа 
над собой, здоровье, недавние события, психология и лидерство.

2 Они занимаются тем, что им интересно
Часто люди работают в той или иной сфере из-за фактора 

стабильности, но состоятельные люди ставят превыше всего 
собственные интересы. «Они сами выбирают стену, к которой 
подставить лестницу, – говорит Корли – если дело вам по-
настоящему интересно, вы будете трудиться усерднее».

3 Они находят себе ментора
93 % миллионеров, принявших участие в исследовании Корли, 

признают, что одной из причин их успеха стала работа с менторами.
Корли выделяет пять типов менторов:
Родители. Их вклад очень важен. Родители – это ваши первые 

менторы. Если они смогут привить своим детям правильные 
ежедневные привычки, это позволит им избежать множества 
проблем в будущем.

Учителя. Они могут усилить положительный эффект 
воспитания детей родителями или же оказать ту поддержку, 
которой ребенку не хватает дома.

Менторы для развития карьеры. Выбрать на своей работе 
ментора, которого вы уважаете и кому доверяете, может быть 
полезно для достижения успеха. Такой ментор должен стоять 
хотя бы на две ступени выше вас по карьерной лестнице.

Менторы из книг. Ментором не обязательно должен быть 
человек, которого вы знаете лично. Временами лучшие советы 
можно почерпнуть в книгах, особенно в книгах об успешных людях.

Вы сами. Это та самая «суровая школа жизни», когда вы учитесь 
на собственных ошибках. «Это самый трудный путь, поскольку 
ошибки и неудачи могут отнять у вас много времени и денег. Однако 
такой опыт эффективнее всего, потому что уроки из собственной 
жизни и сопутствующие им яркие эмоции сложно забыть»

5 Они составляют списки дел
Цели остаются просто целями, если выполняются два условия: 

они на 100 % осуществимы и подразумевают физические действия, 
говорит Корли. Миллионеры разбивают эти цели на физические 
действия и составляют из них списки дел, и у многих это входит 
в привычку.
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6 Они обеспечивают себе несколько источников дохода
Настоящие миллионеры не полагаются только на один 

источник дохода, говорит Корли. Вместо этого они создают 
несколько таких источников, причем у большинства их больше трех.

7 Они избегают пустой траты времени
Миллионеры считают, что потерянные деньги можно 

вернуть, но потерянное время уже не вернешь.
«Когда мы инвестируем свое время в какое-либо занятие, это 

решение необратимо, – напоминает Корли – тем не менее нам 
кажется, что времени у нас в избытке, и мы перестаем ценить его».

67% миллионеров, добившихся всего самостоятельно, тратят 
на просмотр телевизора меньше часа в день, а 63% тратят меньше 
часа в день на посещение таких ресурсов, как Facebook или YouTube.

«Освободившееся время они используют для реализации 
своих целей, чтения, обучения, тренировок, волонтерства и 
нетворкинга», – говорит Корли.

«65 % миллионеров обеспечили себе три и более источника 
дохода, – рассказывает Корли – наличие нескольких источников 
позволит пережить экономические неудачи, которые случаются 
со всеми» [1].

Жанр прескриптивы носит назидательный характер, имеет 
декларативное знание. В рекламных материалах прескриптывные 
мемы содержат предписанные действия, указывают, как мы 
«должны» принимать решение. Это делает актуальным их 
использование, например, в сфере информационных технологий, 
в которой необходимым условием применения информационных 
моделей является их четкая формализация и согласованность. 
Слоганы в таких рекламных мемах могут описывать отношения, 
включать казуальные причинно-следственные взаимосвязи, 
позволяют получать новые знания о рекламируемом товаре: «Если 
этого не сделать – ты его потяряешь», «Как сделать скриншот с 
экрана компьютера», «Как Включить Кнопку Home На Ноутбуке», 
«Как удалить баннер-вымогатель с рабочего стола» «Самый 
быстрый способ скачать видео с YouTube» и другие. Такой вид 
мемов применяется в рекламе образовательных и информационных 
технологий. Мемы содержат уточнения, указывают на порядок 
действий и их следования. Мемы-прескриптивы динамичны, так 
как связаны с динамикой ситуаций, повседневной жизнью.

Таким образом, жанровые образцы сетевого дискурса различны 
по своим коммуникативным задачам как с точки зрения создателей 

рекламной продукции, так и с позиции восприятия рекламного 
текста широкой аудиторией.
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ПОДРОСТКОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ 

БЕЙСЕМБАЕВА Л. Ж.
учитель русского языка и литературы, учитель высшей категории, 

Агашорынская СОШ

В современный век одной из важнейших проблем является 
судьба русского языка. Мы видим, как быстро меняется язык. 
Процессы, происходящие в нем, на сегодняшний момент требуют 
осмысления не только со стороны специалистов языка. Радоваться 
этому или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их? 

Современная молодёжь много времени проводит за компьютером: 
поиск учебной информации, общение, игры. В процессе работы с 
компьютером сложилась определённая группа слов, используемая для 
общения и игр, так называемый компьютерный сленг. Большинство 
этих слов не понимают люди старшего поколения, не так активно 
пользующиеся современными информационными технологиями. 
Это вызывает недопонимание между людьми и даже негодование.

Актуальность выбора темы. Все больше людей используют 
компьютер в своей профессиональной деятельности, в учебе, в 
быту и для развлечения. Школьники тоже не отстают от взрослого 
общества, начинают использовать компьютерный сленг в своей речи. 
тем самым несознательно засоряя язык, Чем же так привлекательна 
эта лексика для молодежи?

Цель работы: исследовать особенности компьютерного сленга 
как языкового явления и обосновать оправданное его употребление. 
провести социо-лингвистическое исследование подросткового интернет-
сленга. Выявить влияние сленга на формы коммуникации подростков.
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Методы исследования:
- изучение литературы по теме исследования, анализ источников;
- беседы с подростками, анкетный опрос;
- наблюдение за речью учеников.
Гипотеза: я предполагаю, что в речи учащихся преобладает 

ограниченная в употреблении лексика: сленг, жаргонизмы, 
ненормативная лексика -это часто употребляемая лексика молодёжи, 

Объект исследования – лексика подросткового компьютерного 
сленга.

Задачи:
1) изучить литературу по теме данного языкового разыскания;
2) дать определение понятия «сленг», выяснить пути и способы 

его происхождения, причины употребления в речи;
3) выявить причины бурного образования компьютерного сленга;
4) создать банк сленговых слов, выражений методами 

самонаблюдения, наблюдения, опроса, ресурсов Интернет;
5) описать лексико-семантические особенности компьютерного 

сленга;
В настоящее время во всем мире развитию микропроцессорной 

техники, вычислительной техники, компьютерных технологий 
уделяется огромное внимание. В связи с этим первой по количеству 
появляющихся новых слов является именно область компьютерных 
технологий. Быстрое внeдрение во всe сфeры человеческой жизни 
кoмпьютерных и интeрнeт-тeхнoлогий значительно облегчило 
вoзмoжности для рeшения прoизводственных задач и воплощeния 
творческих идeй. Увеличивается поток документов на бумажных 
и электронных носителях, появляются новые виды технических 
устройств (смартфон, коммуникатор, нетбук и т.д.) и типы связи (сайты, 
порталы, блоги, чаты, форумы) [1, с. 27]. Новые термины из закрытого 
лексикона программистов и разработчиков компьютерной техники 
стали переходить в разряд общеупотребительных, так как количество 
людей, имеющих отношение к компьютерам, постоянно увеличивается. 
И параллельно этому явлению происходит еще один закономерный 
с точки зрения лингвистики процесс – образование специфического 
компьютерного сленга. Этот особый язык постепенно перебирается в 
нашу повседневную жизнь. В языкознании нет чёткого понятия сленга.

Компьютерный молодежный сленг (жаргон) – разновидность 
сленга, используемого как профессиональными (например, IT-
специалистами), так и другими пользователями компьютеров. 
Многие из этих терминов – англицизмы, но есть и слова из других 

европейских языков. Сленг не остается постоянным. Со сменой 
одного модного явления другим, старые слова забываются, приходят 
другие. Этот процесс проходит очень стремительно [2].

Причиной столь быстрого появления новых слов в 
компьютерном сленге является, конечно же, стремительное 
развитие самих компьютерных технологий. «В современное 
время с появлением новинок рынка компьютерных технологий 
практически каждую неделю появляются более или менее значимые 
разработки. И в условиях такой технологической революции каждое 
новое явление в этой области должно получить свое словесное 
обозначение, свое название. А так как почти все они появляются 
в Америке, то, естественно, получают его на английском языке.

Когда же об этих разработках через какое-то время узнают 
носители языка, то для их подавляющего большинства не находится 
эквивалента в русском языке. И поэтому русским специалистам 
приходится использовать оригинальные термины» [3, c. 19]. Таким 
образом, отсутствие в русском языке достаточно специальной 
терминологии в этой области повлекло за собой тенденцию к 
появлению компьютерного сленга.

Помимо этого, многие из существующих профессиональных 
терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном 
использовании. Возникает тенденция к сокращению, упрощению 
слов. Например, один из самых часто употребляемых терминов – 
«сотовый телефон». В сленге же этому слову соответствует «сотка» 
или «мобильник» 

Огромное влияние на речь подростков оказывает также 
компьютер и, в частности, интернет: комп – компьютер, моник 
– монитор, бук – ноутбук. В последние годы всё большую 
популярность набирают так называемые «социальные сети», откуда 
в сленг подростков вошли такие слова как: пост – сообщение (от 
англ. post), забáнить – заблокировать (от англ. ban– запрещать). 
Между тем, результаты опроса показали, что собственно 
компьютерный сленг, сленг, являющийся модернизацией лексики 
программистов (даже такие слова как ламер, винда, винт и т.д.) в 
повседневный обиход подростков не вошёл. Значения этих слов 
многие ребята объяснить не смогли.

Частотны образования новых слов путём сокращения, 
коверканья старых: игнорить вместо игнорировать, зарегать – 
зарегистрировать, скока - сколько, прально – правильно, тока 
– только, СПС, пасиб – спасибо. Такая тенденция объясняется 

http://www.dostavka.ru/HP-Compaq-6200-Pro-id_6673469?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6673469
http://www.dostavka.ru/HP-Compaq-6200-Pro-id_6673469?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6673469
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ускоренным темпом жизни подростков и показным отрицанием 
необходимости говорить грамотно. Отмечается так же намеренное 
игнорирование правил орфографии: «Пешу с ашипками!».

Подростки же, рождённые в мире мгновенных электронных 
сообщений, привыкли переписываться быстро и «жаргонизированность» 
их текстов бывает порой чрезвычайно высока.

Как образуется компьютерный сленг? Существует пять 
способов образования компьютерного сленга: калька, полукалька, 
перевод, фонетическая мимикрия и акронимия. 

Калька – это взятое за основу всё слово, его правописание, 
звучание, чаще только звучание. Например:

BackUp (Бэкап)-восстановление системы.
Device (Девайс) - устройство.
User (Юзер) – пользователь.
Полукалька – взятие за основу части слова. Например:
Microsoft Windows (Винда) – операционная система.
User’s manual (Мануал) – инструкция пользования.
Crack (Крякнуть) – взломать софт.
Перевод – это прямой перевод английского слова.
Tower (Башня) – старые компьютеры, в которых монитор стоял 

прямо на С/Б
FireFox (Лиса) – интернет браузер от небезызвестной 

MozilaCorporation.
Apple (Яблоко) – название продукции от компании Apple
Мимикрия– этот метод подразумевает под собой произношение 

русского слова, созвучного с английским термином:
Google (Гугли) – искать в знаменитой поисковой системе 

Google.
C# [CSharp] (Шарпей) – язык программирования.
Must Die (Мастадай) – низко технологические продукты, не 

имеющие перспектив на дальнейшее развитие.
Акронимия – это сокращения слова по его первым буквам:
IDK (I don’t know) - Я не знаю.
ASAP (As soon as possible) - Как можно скорее. 
4U (For You) – Для тебя/вас [4, c. 3-4].
Итак, стремительное развитие компьютерных технологий 

приводит к тому, что новые термины из закрытого лексикона 
программистов и разработчиков компьютерной техники стали 
переходить в разряд общеупотребительных, так как количество людей, 
имеющих отношение к компьютерам, постоянно увеличивается. И 

параллельно этому явлению происходит еще один закономерный с 
точки зрения лингвистики процесс – образование специфического 
компьютерного сленга. Этот особый язык постепенно внедряется в 
нашу жизнь и становится общим для употребления.
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ЖАНР ПОСЛАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ БАХЫТА КЕНЖЕЕВА: 
МОТИВЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ГАРАНИНА Е. П. 
магистр русского языка и литературы, иностранных языков, 

ПГПУ, г. Павлодар
САПОЖНИКОВА А. В. 

студент, ПГПУ, г. Павлодар

Послание – один из традиционных жанров в русской лирике. 
Истоки его уходят корнями в XVIII век; расцвет его приходится на 
время романтизма. Во второй половине XIX века традиционные жанры 
романтической эпохи постепенно начинают размываться, однако 
послание остаётся одним из тех жанров, которые сохраняют свою 
жанровую определённость и во второй половине XIX, и в XX веке. 

Жанровая определённость послания обуславливает и довольно 
устойчивые на протяжении всего времени его существования 
художественные и композиционные особенности. Так, послание 
всегда представляет собой обращение к условному или реальному 

http://www.darial-online.ru/2004_6/aguzar.shtml
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адресату. В связи с этим в послание изначально заложена 
диалогичность: обращение предполагает, подразумевает ответ, 
и эта возможность отклика (даже гипотетическая) организует 
некоторые композиционные особенности послания. Лирический 
герой выступает в послании в роли адресанта, следовательно, его 
образ имеет, как правило, некоторую жизненную определённость, 
условную достоверность и вписанность в определённый 
пространственно-временной контекст. Эта черта особенно ясно 
видна в том случае, если автор послания обращается к реальному 
адресату: реальный адресат как бы поддерживает реальность 
адресанта. Стилистически послание – разнообразный жанр, но, в 
целом, можно говорить о том, что послание тяготеет к естественной 
разговорной интонации и стилистической свободе (что тоже, 
несомненно, связано с эпистолярным началом, заложенным в жанр). 

«Послания» – это книга Бахыта Кенжеева, в которую входят 
около тридцати стихотворений, написанных на протяжении почти 
трёх десятилетий и полностью изданных отдельной лирической 
книгой в 2011 году. До отдельного издания стихотворения, 
входящие в книгу, издавались в толстых литературных журналах. 
Все стихотворения, входящие в эту книгу, были написаны Бахытом 
Кенжеевым в эмиграции (поэт эмигрировал в Канаду в 1982 году, 
а в 2008 переехал в США). Таким образом, можно говорить о том, 
что «Послания» являются для Бахыта Кенжеева, в определённом 
смысле, книгой, подводящей итоги канадского периода эмиграции. 

При этом следует отметить, что поэтика «Посланий» уходит 
корнями в раннее творчество Б. Кенжеева. Бахыт Кенжеев начинал 
свою поэтическую деятельность в литературной группе 1970-ых годов 
«Московское время». В статье «Минус тридцать по московскому 
времени» Михаил Айзенберг так описывает черты поэтики молодых 
авторов, входивших в группу: «…возврат к традиции, воссоздание 
поэтической нормы. Оттачивание стиховой техники. Отчасти и 
коллективная литературная работа: целенаправленная выработка 
нормативного стиха и большого стиля» [1, с. 139-140]. «Возврат к 
традиции» был особенно заметной чертой молодых поэтов, причём 
нужно сказать, что у каждого из поэтов группы был собственный 
«традиционный ориентир». Ощущая себя наследниками по крайней 
мере двух великих эпох: золотого и серебряного веков русской 
поэзии – они выбирали из классики то, что было наиболее близко 
и созвучно их собственному мироощущению. Лирику Бахыта 
Кенжеева, прежде всего, связывают с традициями поэзии акмеистов. 

Так, например, критик Татьяна Бек, рассматривая особенности 
художественного мира поэта, отмечает: «Веществование… в поэзии 
Кенжеева представляется мне веткой акмеизма, провозглашавшего 
предметность одним из главных постулатов направления» [2, с. 64]. 
С акмеистами Бахыта Кенжеева роднит и погружённость его лирики 
в культуру. И. Бродский, как известно, называл Осипа Мандельштата 
«поэтом цивилизации» [3, с. 115], данное определение вполне 
пригодно и для творчества Бахыта Кенжеева.

Все эти черты, как уже было сказано выше, характеризуют и 
книгу «Послания». Во многом «Послания» Бахыта Кенжеева – это 
жанровая игра, поэт не столько серьёзно продолжает традиции 
жанра, сколько ставит эксперимент с устойчивой жанровой формой. 
Расцвет послания в русской лирике пришёлся на рубеж XVIII – 
начало XIX веков, на время активного развития так называемой 
салонной поэзии и на эпоху романтизма. «Послания» Бахыта 
Кенжеева, с одной стороны, вполне автобиографичны, а с другой 
стороны, в некоторых художественных элементах представляют 
собой стилизацию под тексты и под реалии XVIII-XIX веков. 

Реальная автобиографичность посланий проявляется, прежде 
всего, в том, что каждое из стихотворений, входящих в книгу, 
начинается с обращения к конкретному лицу (как это и должно 
быть в каноническом послании), причём всякий раз это реальное 
лицо – знакомые, друзья, коллеги Бахыта Кенжеева: 

Любезный Радашкевич, извинишь ли
мою необязательность? С годами… [4, с. 109]

или
Почтеннейший Моргулис, высылаю
курьерской почтой рукопись, в надежде… [4, с. 113]

или 
Приветствую тебя, неповторимый
Димитрий Александрович. Где бродишь…[4, с. 121].
Радашкевич – это Александр Павлович Радашкевич, русский поэт, 

эмигрировавший в 1978 году в США, потом живший в Париже, друг 
Бахыта Кенжеева; Моргулис – Михаил Зиновьевич Моргулис, русский 
писатель, эмигрировавший в США в 1977 году, является основателем 
и президентом организаций «Христианский мост» и «Духовная 
дипломатия». Аллюзия на религиозно-просветительскую деятельность 
М. З. Моргулиса присутствует в обращённом к нему стихотворении:

…Ведь нам с тобой и так,
мой Михаил, доподлинно известно, 
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что Иисус есть Бог, что доказательств
не требуется добрым христианам, 
а коли ты безбожник – никакая 
брошюрка в сто страниц не обратит
язычника в спасительную веру…
Ну, не сердись. Ты, знаю, убеждён,
что там, в атеистических кругах, 
народ непросвещённый жадно ждёт
напористых речей заокеанских…[3, с. 113].
Дмитрий Александрович – это Дмитрий Александрович 

Пригов, русский поэт, художник и скульптор, один из самых 
влиятельных деятелей русского авангарда. 

Иногда начальное обращение не называет имя адресата прямо, 
но, как правило, из дальнейшего контекста он легко установим. Так, 
например, стихотворение XI (все стихотворения в составе книги 
пронумерованы, но при этом не имеют заглавий) начинается так: 

Привет тебе, печальный пересмешник 
российского Парнаса. Догорает… [4, с. 130].
Далее в тексте называется имя адресата – Тимур – и становится 

понятно, что стихотворение обращено к Тимуру Юрьевичу Кибирову, 
русскому поэту-концептуалисту и переводчику. И если стихотворение, 
обращённое к М. З. Моргулису содержало аллюзии на его общественно-
религиозную деятельность, то начало стихотворения к Т. Кибирову 
содержит точное указание на художественные особенности его 
творчества: Т. Кибиров и в самом деле заслуживает названия 
«печального пересмешника», так как творчество его, с одной стороны, 
насквозь пародийно, а с другой стороны, в высшей степени трагично. 

Далее, автобиографичность «Посланий» проявляется в том, что 
каждый лирический персонаж этой книги помещён в то реальное 
географическое пространство, с которым он на самом деле был 
связан: так, например, Рональд Мейер, адресат стихотворения X, на 
тот момент главный редактор издательства «Ардис», и в самом деле 
жил в США, штате Мичиган. Да и сам адресант стихов живёт в Канаде 
– именно там, где жил и писал свои «Послания» Бахыт Кенжеев. 

Однако если географическое пространство в «Посланиях» 
вполне конкретно, то сказать то же самое о художественном времени 
в этом цикле нельзя. Художественное время в цикле подвижно и, 
в силу этого, даже в какой-то мере парадоксально. Подвижность 
художественного времени приводит к тому, что в цикле можно 
выделить, как минимум, три временных пласта. Первый пласт 

– это то реальное историческое время, в котором существуют 
реальные адресаты писем, то есть 80-90-ые годы XX века – начало  
XXI века. Это время представлено в книге опосредовано, 
некоторыми общественно-политическими аллюзиями: 

Благодарю за весточку, мой Яков. 
Мне пишут из отечества всё реже, 
Свои у вас заботы – после долгих
десятилетий гнусной тирании
Россия, просыпаясь… [4, с. 123],

а также намёками на культурные явления: 
…Ты слыхал ли
о Микки-Маусе, Рональд?... [4, с. 129].
Микки-Маус – это персонаж мультфильмов XX века, 

«десятилетия гнусной тирании» и «просыпающуюся Россию» 
в определённом контексте вполне можно толковать как время 
застоя и начало перестройки. Однако этот первый пласт (реальное 
историческое время жизни адресатов стихотворений) – парадоксально 
самый сглаженный в цикле, непроявленный. Намёки на реальное 
историческое время постоянно соседствуют с указаниями на некое 
историческое прошлое – второй временной пласт цикла. Так, Микки-
Маус изображается как дохристианский идол:

…Христианство
до этих мест ещё не добралось,
туземцы поклоняются большому
мышонку с человеческим лицом [4, с. 129].
Стихотворение IX «погружено» в античность – на создание 

этого образа времени работают пространственные и вещественные 
детали стихотворения: «ахейские вершины», «гладь эгейская», 
«зелёные оливки, сыр овечий// крошится на пастушеской лепёшке, 
// и амфора двуручная полна// вином багровым», «крестьянские 
сандалии», «горная тропа к храму Артемиды» [4, с. 126]. , причём стоит 
отметить, что данные детали – это не столько исторически достоверная 
античность, сколько представление о ней в русской культуре XX века 
(подобные детали легко в античных стихах Мандельштама, к которому 
Бахыт Кенжеев был поэтически близок, или И. Бродского). 

Третий пласт художественного времени в цикле – это XIX век. 
Именно этот пласт можно назвать организующим, ключевым для 
«Посланий». Все остальные времена представлены в «Посланиях» 
через детали, рассыпанные по разным стихотворениям. XIX же век – 
это время, которое организует лирический сюжет книги. Лирический 
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герой живёт в Канаде, занимается литературой, пристраивает свои 
рукописи в издательства, пишет письма своим друзьям – в США, 
в Москву, в Петербург. Весь быт лирического героя (а бытовых 
вещественных деталей в цикле очень много – в этом Бахыт Кенжеев 
наследует О. Мандельштаму) погружён именно в XIX век: герой ездит 
в карете и омнибусе, он сам и его друзья носят сюртуки, рукописи он 
пишет перьями и чернилами, дом отапливает камином. Более того, 
в некоторых стихотворениях время можно ограничить даже двумя 
десятилетиями – 50-60-ыми годами XIX века. Так, стихотворение III 
содержит легко причитываемые общественно-политические аллюзии:

И вот в сочельник еду я со службы
в омнибусе, купив жене в подарок
настольный канделябр, а сумку с текстом
засунув под сиденье. Зачитавшись
газетой либеральной из Москвы
(там смягчена цензура, вольнодумцев
освобождают, вводят суд присяжных,
купцам дают дворянство и едва ли
не отменяют крепостное право)… [4, с. 114]. 
А стихотворение VI – литературную аллюзию: 
…А впрочем –
ты видела занятнейший отрывок 
в январском «Русском вестнике» за прошлый 
год? Славно пишет этот Достоевский.
Фантастика (к примеру, там сжигают
сто тысяч в печке), жуткий стиль, скандалы,
истерики – а право, что-то есть [4, с. 121].
Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» был опубликован в 

«Русским вестнике» в 1968 году, значит, в стихотворении дело 
происходит в 1969 году.

Таким образом, художественная система «Посланий» Бахыта 
Кенжеева организована так, что в стихотворениях соединяются 
реальные историко-биографические факты и образы, погружающие 
стихотворения в историческое и литературное прошлое. 
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ЗНАКИ-ЗВУКИ 
В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА А. БЛОКА

ТЕМИРГАЗИНА З. К.
д.ф.н., профессор, ПГПУ, г. Павлодар

ЖАКУПОВА Г.
магистрант, 2 курс, ПГПУ, г. Павлодар

Творчество Александра Блока сочетает в себе лучшие традиции 
поэзии XIX века, а философская глубина содержания, лиризм и 
предельная отточенность формы содержат немало новаторских черт. 
Благодаря этому его творчество является практически неисчерпаемым 
для литературоведческих и лингвистических исследований. 

В системе языка художественной литературы поэтическая 
речь образует совершенно специфическую подсистему. Это 
объясняется особой лексико-грамматической, фонетической, 
ритмо-рифмической и коммуникационной организацией поэзии, 
ее семантикой. Поэтический текст представляет собой ментальное 
образование, он психофизиологичен, уникален, ибо позволяет 
в образно-знаковой форме объективировать субъективные 
представления автора о мире, комплекс эмоций, способы языкового 
оперирования, помогающие создавать образно-словесную иллюзию 
действительности и психической жизни человека [1, с. 89].

Объектом нашей статьи является поэтический текст цикла 
«Стихи о прекрасной Даме» как результат работы сознания автора 
и как форма реализации внутренних сил речевой деятельности. 

Специфику авторской языковой картины мира отражают 
вербализованные ментальные образования, получившие в 
лингвистике название семиотических доминант. Они представлены 
в виде знаков-звуков на семантическом, фонетико-фонологическом 
и коммуникативно-прагматическом уровнях языкового членения и 
отображают когнитивные трансформации, произведенные сознанием. 

Художественная атмосфера детских и юношеских лет автора 
способствовала воспитанию у Блока чувства музыкального. Музыка 
стала занимать значительное место в глубинах его сознания.  
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В 1901 году после прослушанной в концертном исполнении оперы 
Вагнера «Парсифаль» Блок вдохновенно пишет:

Я никогда не понимал 
Искусства музыки священной,

А ныне слух мой различал 
В ней чей-то голос сокровенный.

Я полюбил в ней ту мечту 
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту

Волной приносят из забвенья [2,7].
Уже во вступлении исследуемого нами цикла наблюдаются 

звуки. Лирический герой стучит в ворота, но для Прекрасной Дамы 
эти звуки чужды:

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.
Дольнему стуку чужда и строга,

Ты рассыпаешь кругом жемчуга [3].
А. П. Журавлев в своей работе «Звук и смысл» писал: 

«Художник слова стремится как можно полнее, ярче выразить в 
произведении, а значит и вызвать у слушателя и читателя нужные 
впечатления, переживания, размышления. Конечно, достигается эта 
цель всеми языковыми средствами, главное из которых - смысловая 
сторона языка с тонкой и бесконечно разнообразной игрой оттенков 
значения слов и их сочетаний. Но не только значения. И, конечно 
же, звуки - живая плоть стиха» [4, с. 78]. 

Анализируя в работе звуки как знаки, следует обратиться к 
классификации знаков американского ученого Чарльза Пирса, 
основанную на различии во взаимоотношениях между означаемым 
и означающим знака. Он выделил 3 типа знаков: иконические, 
индексы и символы. 

Видом иконических знаков, которые Ч. Пирс называл образами, 
являются так называемые звукоизобразительные слова. В этих 
словах прослеживается неслучайная, мотивированная связь между 
их фонемным составом и тем, что Ч. Пирс называл простыми 
свойствами означаемого. Непроизвольная связь фонем слова со 
звуковым (акустическим) признаком того предмета или явления, 
которое это слово обозначает, называется звукоподражанием 
(ономатопеей), имитацией звучаний окружающего нас мира. 

В выбранном нами цикле стихотворений фонемами слова 
«изображается» незвуковой (неакустический) признак означаемого, 

такое явление называется звуковым, фонетическим символизмом 
или звукосимволизмом. Звукосимволические слова «изображают» 
различные виды движения, физиологическое и эмоциональное 
состояние человека и ряд других признаков, непроизвольная 
связь которых со звучанием основана на психофизиологических 
механизмах синестезии (связи между впечатлениями, поступающими 
от разных органов чувств) и кинемики (непроизвольных движениях 
мышц, сопровождающих ощущения и эмоции) [5, с. 37].

С течением времени звуковые языковые знаки и человеческие 
эмоции сформировали достаточно устойчивую связь. В психологии 
это явление называется «синестезия». С одной стороны, грохот 
грома, гул извержения вулкана, свист урагана, вой диких зверей 
и многое другое некогда несли жизням наших предков угрозу, 
именно поэтому все эти низкие, первобытные звуки в сознании 
людей получили со временем негативную эмоциональную окраску. 
Впоследствии обозначающие данные звуки языковые знаки или 
группа знаков со схожими звуковыми особенностями получили 
способность вызывать в людях смутные, неприятные ассоциации. 
С другой стороны, звуки пения птиц, журчание ручья, мелодичное 
звучание флейты, а также другие языковые единицы, обозначающие 
похожие звуки и группы звуков, - все они дарят человеку чувство 
покоя и радости [4, с. 81].

В цикле стихотворений поэт обращает внимание на связь между 
выбором фонемы и соответствующим значением, находит способ 
сделать так, чтобы звучание стихотворения пробуждало в читателе 
ассоциации и отклик, таким образом усиливая интонационную и 
выразительную стороны стихотворения.

А. Блок в стихотворениях уделяет большое внимание 
синестезической связи «звучание - значение». Разные звуки способны 
вызывать в людях различные ассоциации и разные физические и 
психологические ощущения. Поэт собирает, чередует и объединяет 
согласные или гласные звуки определённого типа, указывая на 
скрытый за ними смысл, выделяя определённое эмоциональное 
значение, пробуждая в читателе нужные мысли, ощущения и 
ассоциации. Звукопись позволяет значительно усилить воздействие 
речи и текста, подбирая слова с «правильными звуками». 

Например, в моменты, когда Прекрасная Дама (далее - ПД) 
отсутствует, для лирического героя наступает холод и мрак. Мы 
можем увидеть это на фонетическом уровне через повторяющиеся 
твердые гласные «а», «о», «у», «ы»: 
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(3) Прошлый образ увидать;
(4) Лежат холодные туманы;

Горят багровые костры;
(5) И хлад, и сумрак гробовой;

(6) Ловлю дрожащие, хладеющие руки;
(7) Ночью сумрачной и дикой –

Сын бездонной глубины –
Бродит призрак бледноликий

На полях моей страны,
И поля во мгле великой

Чужды, хладны и темны [3].
В литературоведении данный прием является аллитерацией, он 

делает текст более наглядным и звучным, усиливает его образность 
и позволяет читателю максимально представлять поэтическую 
картину автора.

М. В. Ломоносов в своём «Кратком руководстве к красноречию» 
отмечает, что в русском языке люди считают, что постоянно 
появляющиеся буквы «е», «и», «ь» и «ю» помогают выразить 
нежность, любовь и ласку [6, 15]. 

На примерах мы можем увидеть, что настроение лирического 
героя меняется при приближении ПД, что отражается и на 
использовании звуков. Твердые, звучные «о», «у» сменяются 
мягкими «е», «и»:

(8) Ветер принёс издалёка
Песни весенней намёк;

(9) Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне;
И тихими я шёл шагами,

Провидя вечность в глубине.
(10) Спишь ты за дальней равниной,

Спишь в снеговой пелене…
(11) Песни твоей лебединой

Звуки почудились мне.
(12) Проводил я день весенний.

И вечерней светлой тени.
(13) Но тишина мне шепчет снова. 

В создании художественного образа, в построении сюжета, 
в раскрытии авторского мироощущения и отношения к объекту 
большую роль у Блока играет использование символики звуков и 
тишины, иногда контрастное сталкивание их. Лирический герой в 

моменты ожидания ПД находится в тишине и не хочет ее нарушать, 
прислушивается, и мы видим шепот и шептанье. Он боится спугнуть 
ПД или пропустить знаки приближения, для этого использует глухие 
«т, с, к» и шипящие согласные «ч, ш»: 

Прошлый вой, былые стоны
Не услышишь – я потух;
Но и ночью нет ответа,

Ты уйдёшь в речной камыш,
Унося источник света,
Снова издали манишь.

(16) Кто-то шепчет и смеётся
Сквозь лазоревый туман.

Только мне в тиши взгрустнётся
Снова смех из милых стран!

(17) Снова шопот – и в шептаньи
Чья-то ласка, как во сне,

Пошепчи, посмейся, милый,
Милый образ, нежный сон; 

И, умащённая, в тиши,
Неустающим слухом ловит
Далёкий зов другой души…

Следующим видом знаков в классификации Ч. Пирса являются 
индексы – это знаки, основанные на отношении смежности 
между означаемым и означающим в реальной действительности. 
Например, дым – индекс огня, жар – индекс заболевания [5, с. 37].

В выбранном нами цикле можем видеть, что звонкие звуки и 
пение являются индексами, означающими для лирического героя 
появление ПД. Так, существительное «песня» встречается в цикле 
21 раз, глагол «петь» – 9 раз и «певучая» – 3 раза и выступают в 
поэтической картине мира как знак-звук приближения весны, а 
значит и Прекрасной Дамы:

(19) Звонкий смех твой ко мне долетел;
(20) Пробивалась певучим потоком,

Уходила в немую лазурь;
(21) В гробу я слышу голос птичий,

Весна близка, земля сыра;
(22) О, лучших дней живые были!

Под вашу песнь из глубины;
(23) Ветер принёс издалёка

Песни весенней намёк;
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(24)Ты отходишь в сумрак алый,
В бесконечные круги.

Я послышал отзвук малый,
Отдалённые шаги;

(25) Ты песнью без конца растаяла в снегах
И раннюю весну созвучно повторила.

(26) Песни твоей лебединой
Звуки почудились мне.

(27) Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла
Над берегом Невы и за чертой столицы?

В строках (26) неслучайно автор называет песню лебединой. 
В русском фольклоре лебедь – священная птица, и к ней надо 
относиться с почитанием. Весь песенно-сказочный фольклор 
Руси и поэзия России расцветали под сенью лебединых крыльев. 
Лебёдушка – символ чисто женский. С плаванием лебедя против 
течения сравнивается грусть разлуки. Это символ возрождения, 
чистоты, целомудрия, гордого одиночества и благородства [7].

Как мы видим, звук является вестником важных событий, он 
порождает в лирическом герое предчувствие чего-то рокового, 
неизбежного: жизни, смерти, любви. Так, предвестником великих 
событий звучит колокольный звон, его можем увидеть уже во 
вступлении к циклу «Все колокольные звоны гудят». Звук колокола 
предшествует началу действия, является своего рода завязкой в 
сюжетных стихотворениях. Но, вступив зачином, колокольный 
звук не исчезает, он встречается в цикле 9 раз и создает звуковой 
фон появления ПД:

(27) Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд

(28) Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.

Озарены церковные ступени,
Их камень жив – и ждёт твоих шагов
(29) Растут невнятно розовые тени,

Высок и внятен колокольный зов,
Ложится мгла на старые ступени….

Я озарён – я жду твоих шагов
(30) Мой вечер близок и безволен.

Чуть вечереют небеса, –
Несутся звуки с колоколен,

Крылатых слышу голоса.

(31) Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла весёлые окна.

В цикле звон колокола звучит торжественно, это глашатай 
весны (27, 31), порой его звон пленителен и нежен (28, 30).

В моменты отсутствия ПД лирический герой Блока оказывается 
в мире реальных вещей, среди людей и городского шума. Анализ 
лексики позволяет связать такие звуки с темой антимузыкальности, 
страшного для лирического героя мира, в котором нет Ее. Сводя 
разнообразные по характеру звуки, Блок создает выразительную 
реалистическую картину:

(32) Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат…

(33) Порою жалобно завоет
И вновь умолкнет — до поры

Таким образом, в стихотворениях Блока мы можем наблюдать 
иконические звуки-образы, знаки реалистические, земные и звуки-
индексы, вестники приближения ПД, звуки, создающие необходимое 
настроение, сообщающие стихотворению композиционную 
стройность, организующие сюжет. Создается впечатление, что поэт 
воспринимает все – все вещи и явления – через звуки, закрепленные 
за ними творческим воображением. Блок создал гармоническую 
картину звучащего мира, где все значимо и имеет свой смысл, 
конкретно и в то же время обобщено. Обостренность звукового 
восприятия и отражение его в поэзии – одна из граней таланта поэта, 
свойство поэтического «видения» звуков. 

А. Блок сожалел, что ему не удалось стать музыкантом. Но 
его чуткий творческий слух дал ему возможность стать поэтом-
музыкантом, и «вечно поющее» в нем словно перелилось в его 
поэзию, стало «внутренней музыкой» его стихов, о которых столь 
ярко сказал К. Паустовский: «Стихи Блока нечто высшее, чем 
только одна поэзия – это органическое слияние поэзии, музыки и 
мысли» [2, с. 11]
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА 
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ  

С. Т. АКСАКОВА «ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА»

ЦВЕТКОВА А. Д.
к.ф.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КАСПЕРОВИЧ К. А.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Тема детства во все времена интересовала мастеров слова, 
поскольку именно в детстве формируется внутренний мир человека 
и происходит его становление как личности. Особое положение 
в ряду произведений, затрагивающих детскую тему, занимает 
творчество русских писателей и поэтов. Воспоминания о детстве 
стали источником творчества, а автобиографическая проза - 
«инструментом» передачи этих воспоминаний. 

Одним из тех, кто делится в своём произведении воспоминаниями 
о детстве, является С. Т. Аксаков. Детские годы Аксаков провел в 
Уфе в родовом имении Ново-Аксаково, в широком раздолье степных 
просторов Заволжья. От отца он унаследовал живую, поэтическую 
страсть к природе, что впоследствии отразилось в его творчестве. 
Лодка, удочка, а вскоре и ружье начинают заполнять жизнь будущего 
писателя Аксакова. «Детские годы Багрова-внука» - вторая часть 
автобиографической трилогии С. Т. Аксакова. В возрасте семидесяти 
шести лет, опираясь на свой жизненный опыт, Сергей Тимофеевич 
описывает собственные воспоминания о детстве, открывая читателю 
историю внутреннего становления мальчика. 

Еще за несколько лет до выхода в свет повести «Детские годы 
Багрова-внука», С. Т. Аксаков мечтал написать книгу про младую 
весну, поля цветов, про птиц и бабочек, о чем он пишет своей 
внучке Оле, к слову, которой и хочет посветить книгу. Повесть 
«Детские годы Багрова-внука» и впрямь посвящена внучке Сергея 

Тимофеевича, но замысел Аксакова значительно расширился, и 
получилась книга о годах далекого детства, о людях и судьбах 
прошлого. Первоначальный замысел отходит на второй план. 

Во вступлении к произведению Аксаков писал: «…рассказы эти 
представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека 
в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием 
ежедневных, новых впечатлений» [1, с. 4]. И действительно, это 
получилась «картина детства» Аксакова, со всеми тонами красок – 
от ярких до темных. Всю правду о себе и своем детстве рассказывает 
нам Сергей Тимофеевич – от первых еле уловимых ощущений, 
до начала важнейшего события в его жизни – поступления в 
гимназию. Аксаков впервые в русской литературе в качестве 
главного персонажа представил рассуждающего ребенка, уделил 
значительное место переживаниям, которые испытывал Сережа 
Багров в процессе взросления. Этим определяется сюжетно-
тематическое и стилистическое своеобразие повести.

Так, все произведение пронизывает тема природы и окружающего 
мира (о чем изначально планировал писать С. Т. Аксаков).  
Л. Н. Толстой большим достоинством повести Аксакова считал 
разлитую любовь к природе [2, с. 74]. Чувство природы пришло к 
мальчику во время первой весны в деревне, именно тогда он чувствует 
особую связь с окружающим миром: « Вынесли меня из кареты, 
постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и 
положили почти безжизненного… лес, тень, цветы, ароматный воздух 
мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Я не 
спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее 
удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что 
чувствовал, но мне было хорошо» [1, с. 11]. «Воспитательное значение 
природы неоценимо, и хорошо, если бы педагогика обратила на это свое 
внимание, утверждал критик С. П. Шевырев. «Детские годы Багрова – 
внука», не являясь специальным педагогическим сочинением, «посеют 
много прекрасных семян в сердцах и умах наших детей» [3, с. 92]. 

Особое место в повести занимает и дорога. Так, находясь 
в поездке, маленький Сережа исследует ранее незнакомый ему 
мир, знакомится с природой : «Сначала дорога шла лесистой 
уремой; огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своею 
грамадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! 
Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству»  
[1, с. 24]. Мы можем видеть непосредственную детскую наивность 
и любознательность, ведь Сереже Багрову было интересно всё, он 

http://www.hintfox.com/article/obraz-lebedja-v-mifologii-i-folklore.html
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испытывает недоумение, удивление, даже потрясение от того, что 
увидел, поскольку все происходит с ребенком впервые. Смышлёный 
не по годам, Сережа постоянно анализирует свои чувства и мысли. 
Ребенок делает впечатления предметом анализа , подыскивает 
им толкования , закрепляя в своей памяти. Порой кажется, что 
дети ничего не помнят и не понимают, но повесть показывает нам 
обратное. Мы видим, как меняются чувства ребенка в поездке, 
как меняется в нём тончайшая гамма человеческих чувств, от 
любопытства - до предчувствия и страха.

Вдохновение, которое он получает от поездок, природы и своей 
любознательности, умножает его любовь и внимание к родным людям. 
Особой любовью и привязанностью наполнено сердце Сережи к 
матери и сестрице. «Но самое главное мое удовольствие состояло в 
том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, 
погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, 
и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую 
мою игрушку и приказывая подавать их сестрице» [1, с. 10]. Мать 
становится для Сережи самым большим авторитетом, самым любимым 
и дорогим человеком в его маленьком мире. Он делится с ней всем 
увиденным, всем услышанным и пережитым. Добросердечие и 
искренность, которые мать воспитывала в Сереже, побуждали мальчика 
сочувствовать и сопереживать в разных жизненных ситуациях. 
Казалось бы, что он еще совсем мал, для того, чтобы понимать, как 
тяжело приходилось его матери в период её болезни. Но он очень остро 
воспринимает это, вплоть до того, что ему самому становится худо: 
«Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. 
Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я мог стать причиною 
болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, 
но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и не трудно 
при ее беспредельной нравственной власти надо мною»[1, с. 19]. Будучи 
больной, мать при любой возможности находилась с сыном: «Моя мать 
не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни: едва он 
начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной 
жизни, собственного дыханья» [1, с. 12], такова была их связь.

Мир человеческих взаимоотношений и чувств осмысляется 
мальчиком так же интенсивно и нередко порождает в душе ребенка 
противоречивые чувства и впечатления. В повести Аксаков 
подробно воссоздает сложную и не лишенную внутреннего 
драматизма историю отношений своего отца – влюбленного в 
природу, слабовольного, тихого, застенчивого, малообразованного 

человека – и матери – губернской красавицы, выросшей в 
чиновничье-аристократической среде, властной, умной, начитанной 
женщины. Этот внутрисемейный контраст немало отразился на 
условиях воспитания будущего писателя [4, с. 12].

Чем старше становится Сережа, тем чаще появляются в его 
жизни факты, которые нарушают гармонию его души. Сережа никак 
не поймёт, почему злой Мироныч, который даже в праздник выгоняет 
крестьян на барщину, у этих же крестьян считается добрым человеком. 
Почему пасхальный кулич для Багровых «был гораздо белее того, 
каким разговлялись дворовые люди?». Некоторые «почему?» всё же 
оставались без ответа. Так мать Сережи, с мнением которой Сережа 
привык сверять свои впечатления и мысли, иногда одергивала 
сына: «Это не твое дело». Особые «почему?», которые возникали 
в голове у маленького Сережи, он, при своей детской наивности и 
справедливости, никак не мог понять и оправдать . Например, почему 
после смерти дедушки все ели за тем же столом в зале, на котором 
еще утром стоял гроб : «Сели за стол и принялись так кушать (за 
исключением моей матери), что я с удивлением смотрел на всех. 
Тетушка Татьяна Степановна разливала налимью уху из огромной 
кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: 
«Покушайте, матушка, братец, сестрица, икорки-то и печеночек-то, 
ведь как батюшка-то любил их…» – и я сам видел, как слезы у ней 
капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным 
аппетитом» [1, с. 145]. Все это приводило к разладу в голове Сережи, 
затрагивало «тишину» его души. Так мир взрослых, который 
является таким непонятным для детей, начинает «рассматриваться» 
наивным, непосредственным, естественным детским взглядом. И 
тогда многое в нём кажется не столько странным, сколько достойным 
осуждения и неприятия. Дисгармония внешнего мира вызывает в 
Сереже мысли о собственном несовершенстве. В связи с этим у него 
появляется критическое отношение к себе, и тогда «тишина» души 
сменяется сомнениями и переживаниями. Нет, его внутренний мир не 
раскалывается. Все события в жизни, всё неприятие и непонимание 
окружающего, формируют в нём нового человека, готовят его к 
равноправному участию в жизни семьи и окружающих. 

Дом и детская комната, в которой так любил читать книги 
Сережа, являлись для него самым комфортным местом, маленьким 
закрытым миром: «Две детские комнаты, в которых я жил вместе с 
сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся 
возле спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними 
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малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам 
в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища – 
маленькую сестрицу» [1, с. 14]. Поездка в патриархальное Багрово 
поначалу не нравится мальчику: дом маленький и печальный, не 
такой как в Уфе, бабушка и тетушка одеты не лучше слуг, дед суров 
и страшен. Но, став хозяином Багрова после смерти деда, отец 
Сережи выходит в отставку, и семья переезжает в родовое имение 
на постоянное житье. Теперь другое место кажется Сереже чужим 
и скучным. Так, пребывание в доме Прасковьи Куролесовой, вечно 
наполненном гостями, утомляет Сережу, и он с нетерпением думает 
об уже милом ему Багрове. Вернувшись ломой, Сережа впервые в 
жизни в деревне по-настоящему видит весну: «Приближение весны 
в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее 
впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода 
волнение.Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, 
которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в 
деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не 
понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда 
не употребляли…Я следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, 
чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особые предметы 
или места, по которым я производил свои наблюдения…» [1, с. 223]. 
Понимают это родители или нет, но психологически дом становится 
для ребенка подсознательно воспринятым образцом мироустройства. 
Это своего рода первичный культурный космос, с которым ребёнок 
знакомится и интуитивно впитывает в себя его уклад, а принципы его 
устройства делает своими. Они остаются для него координатами, в 
системе которых ребенок склонен мыслить и действовать [5, с. 59].

В своем произведении Сергей Аксаков сделал акцент на 
том, насколько важно с любовью и вниманием относиться детям, 
когда они только постигают окружающий мир. Российский 
литературовед А. П. Скафтымов писал: «Сцепленность, неразрывность 
внешнего и внутреннего бытия, многообразная сложность взаимно 
пересекающихся психологических линий присущи автору и создателю 
повествования о детских годах Багрова-внука» [6, с. 165]. Аксакову 
свойственна «не столько передача процесса самого переживания, 
сколько результат его», определённая «динамика души» [7, с. 246]. 
«Детские годы Багрова-внука» – это взгляд автора из взрослого мира 
назад, в детский. Читателю открывается вся чистота и наивность 
восприятия мира ребёнком. Даже самый малый факт из далекого 
детского мира наполнен большим смыслом. Те же самые события, 

которые мы переживаем, будучи взрослыми, остаются в памяти на всю 
жизнь, если они были пережиты и увидены в детстве. Чувства, эмоции 
и впечатления о детстве остались настолько яркими и красочными, 
что С. Т. Аксаков пишет повесть находясь уже в преклонном возрасте. 
Время и пространство, дающееся в субъективном восприятии 
маленького героя, приобретают психологическую окраску. Главная 
мысль повести заключается в том, чтобы показать всю значимость 
детства для ребенка, влияние окружения на формирование его 
личности, значимость любящей семьи. Именно семья и окружение 
должны формировать у ребенка правильную картину мира. 
Значительная часть черт характера закладывается именно в детстве, а 
воспоминания, которые остаются с детства, влияют на его отношение 
к жизни в будущем. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

МАНГУТКИНА Г. Х.
учитель русского языка и литературы, СОШЛ № 7, г. Семей

В развитии связной речи учащихся исключительно важную 
роль играет работа над связным текстом. Как пишет А. П. Еремеева 
в статье «Работа над развитием навыков анализа текста», она дает 
возможность охватить сразу три стороны анализа образцового текста: 
содержательную, логико-композиционную и языковую…. Сам подбор 
материала для обучения связной речи оказывает решающее влияние на 
результат развития речи учащихся. Поэтому во всех классах необходима 
связь работы по развитию речи с уроками литературы» [1, с. 124].

Курс русского языка в седьмом классе вызывает наибольшие 
сложности у учащихся. Известно, что особую трудность представляет 
тема «Причастие». Школьникам трудна орфография причастий 
(наличие общих признаков у прилагательных и глаголов, неумение 
их разграничивать приводит к устойчивым ошибкам). Кроме того, 
надо учитывать, что данная тема изучается впервые и больше 
не повторяется. Отличительной особенностью новых учебных 
программ является их направленность на формирование не только 
предметных знаний и умений, а также навыков широкого спектра. 
Это, прежде всего, функциональное и творческое применение 
знаний. Таким образом, изучение причастий с функциональной 
точки зрения позволяет в комплексе решать задачи изучения 
грамматики и развития речи школьников. Поэтому предлагаю 
учащимся закреплять тему «Причастие» на примере художественных 
произведений, изучаемых в 7 классе на уроках русской литературы 

Вспомним высказывание М. В. Ломоносова о причастии: «Сии 
глагольные имена служат к сокращению человеческого слова, заключая 
в себе имени и глагола силу. Весьма не надлежит производить 
причастия от тех глаголов, которые только в простых разговорах 
употребительны, ибо причастия имеют в себе некоторую высокость, и 
для того пристойно их употреблять в высоком роде стихов» [2, с. 128].

- Как вы понимаете данное высказывание?
- Причастия имеют признаки глагола и прилагательного, 

употребляются чаще в художественном стиле, чем в разговорном, 
помогают сделать речь яркой, краткой

Обратимся к художественным произведениям: повести  
А. С. Пушкина «Станционный смотритель», рассказу К. Г. Паустовского 
«Телеграмма». Рассказ «Телеграмма». Беседа с учащимися.

- За счёт каких деталей автор усиливает ощущение абсолютного 
одиночества старой женщины? (Предварительная работа: найти в 
тексте предложения с причастиями. Так закрепляется умение видеть 
и отличать причастие)

«Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и 
видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленых 
печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, 
давно не чищенный самовар и картины на стенах» [3, с. 51].

- Какие причастия использует автор? Для чего? 
- Отсутствие движения, изменений в доме отражает состояние 

самой главной героини, которой много лет, как пожелтевшей 
посуде, самовару. Несколько раз в тексте упоминается старый 
продавленный диван. Ощущается неухоженность, запущенность. 
Последняя обитательница дома смотрела на «Вестник Европы», 
пылившийся на полках, и думала, что в Заборье не с кем поговорить 
о картинах, о Париже. Только прошлое, настоящего нет: и клён, и 
сад- это только память

- Почему «давно не чищенный» пишется раздельно? (зависимое 
слово) Попутно идет объяснение правописания Н и НН

 «Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные 
перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу» [3, с. 52].

Это еще одна важная деталь, которой уделяет внимание К. Г. 
Паустовский в «Телеграмме» – памятные вещи, которые старушка 
дарила. Не отдавала за ненадобностью, а дарила дорогие для нее, 
ставшие частичкой жизни Катерины Петровны, вещи, которые, как 
оказалось, никому, кроме нее, не нужны

- Найдите причастия и причастные обороты, подчеркивающие 
одинокую старость, беспомощность и одиночество Катерины Петровны?

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по 
хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова.

Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, 
маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном 
ридикюле

«Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в 
немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх 
ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные 
листья» [3, с. 53].
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- Что по традиции символизирует рассвет?
- Возрождение.
- А что обозначает здесь?
- Тленность, конечность всего на земле
Так постепенно угасает и жизнь Катерины Петровны, кончается 

ее осень 
Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, 

с деньгами в руках
Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в 

заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Тема 
одиночества – не открывавшаяся несколько лет калитка

«Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю».
- Почему позабытые?
Автор употребляет слово «позабытые», чтобы подчеркнуть 

одиночество Катерины Петровны, ведь и ее как бы «позабыли», и 
звезды понимают это и поэтому смотрят пронзительно.

– Пейзаж – это действующее лицо рассказа. «Спутанная трава 
в саду полегла...» (Спутанная, потому что высокая, некошеная, 
мокрая от дождя.)

«Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за 
холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, 
еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, 
ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи» [3, c. 54].

- Как причастия помогают представить нам это дерево?
- Озябший. Одушевление –озяб, замерз, некуда идти
- От каких глаголов образовались? Какие это причастия? 

(действительные, прошедшего времени)
Катерина Петровна воспринимает дерево как живое и 

отождествляет с ним свое состояние беспомощности и одиночества.
Каждый день старушка думает о Насте, ждет ее появления 

и плачет. Она сидит так тихо, «что мышь, обманутая тишиной, 
выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя 
носом, нюхала застоявшийся воздух» [3, с. 53].

Еще одна героиня рассказа Паустовского «Телеграмма» – 
Настя. Три года Настя не видела маму, которая никогда не надоедала 
упреками и жалобами. И, получив весточку от самого родного и 
близкого человека, она спрятала письмо, не читая. 

Обращаемся к причастию «нераспечатанное»
«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, 

говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!» [3, с. 56].

В рассказе автор поднимает и тему воздействия искусства на 
человека. Насте показалось, что Гоголь смотрит на нее насмешливо. 
Настя тут же укоряет себя, что письмо-то в сумочке лежит 
нераспечатанное.

- Что обозначает причастие «сверлящие? 
- Восклицание сатирика горестно-укоризненное. Гоголь словно 

видит Настю насквозь: ее фальшь, предательство. Он, может, 
даже презирает ее за бессердечность, тщеславие и эгоизм.Гоголь 
– сатирик, который обладал, по мнению Пушкина, удивительной, 
способностью сразу угадывать человека. И автор, и великий сатирик 
видят Настю изнутри: доброта Насти показная, ненастоящая. 
Писатель подчеркнул равнодушие и черствость героини Автор 
поднимает серьезные нравственные проблемы: разобщенность 
близких людей, их отдаление и нежелание показать чувства. 

Когда она прочитала письмо, то вслух назвала одну причину, 
ненастоящую: «Куда там сейчас ехать. Разве отсюда вырвешься!»А 
на самом деле ей просто не хотелось ехать, потому что ее ждали 
переполненные поезда, пересадки, материнские слезы, скука. 

- О чем подумала Настя?
- Она подумала о переполненных поездах, пересадке 

на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных 
материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке 
сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола

- Какие причастия используются автором? Какова их роль?
- Автор сжимает пространство, рисует яркую картину в нашем 

воображении.
Личный покой для Насти важнее материнского одиночества. 

Приехав в Заборье, она не застает матери в живых, не получает 
прощения за свою сухость. «Уехала Настя из Заборья крадучись, 
стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей 
казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее 
непоправимой вины, невыносимой тяжести» [3, с. 62].

- Назовите причастия. Какое значение они имеют?
- Нет оправдания душевной черствости
- Почему в конце рассказа спокойный, почти зимний пейзаж:
«Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо 

было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули 
вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От 
них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым 
морозом ивовой коры» [3, с. 61].
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- Теперь душа несчастной Катерины Петровны, наконец, 
успокоилась. 

- Какое причастие контрастирует с началом рассказа? (немытые 
окна-вымытая холстина)

- Перестройте последнее предложение так, чтобы причастный 
оборот стоял после определяемого слова. Сравните с авторским. 
Что это меняет?

- Употребление причастных оборотов перед определяемыми 
словами делает предложение лаконичным, емким.

- Каких причастий используется больше: действительных или 
страдательных?

- Особенно страдательные причастия подчеркивают состояние 
героини: позабытые, немытый, заколоченную, растерянная, 
сгорбленная, сморщенные, продавленный….

- Чему учит этот рассказ?
- «За добро плати добром, не будь пустельгой» [3, с. 61].
- Как вы поняли смысл этой фразы? Кого называют пустельгой? 

Запишите ответ, используя причастия и причастные обороты.
В процессе такого анализа художественного текста одновременно 

решаются две задачи: изучаются и закрепляются сведения о 
причастии и проводится лексико-семантическая подготовка к 
написанию сочинения по рассказу К.Г. Паустовского «Телеграмма»

- Еще раз обратимся к словам М. Ломоносова. Подтверждается 
ли ваш вывод о причастии?

- Да, при помощи глагольных форм (причастий) создаётся 
в тексте напряжённость действий, их последовательность. Мы 
видим душевное состояние героев, интерьер, пейзаж. Они образно 
описывают предмет или явление, потому что ПРИЧАСТИЯ 
соединяет в себе энергию глагола и экспрессию прилагательного.

2. Обратимся к повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»
- Найдите и зачитайте причастия, описывающие Самсона Вырина.
«Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим 

чином токмо от побоев….»
«В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, 

в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту 
отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает 
генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в 
том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо» [4, с. 42].

- Жизнь Самсона Вырина ничем не отличалась от жизни таких 
же, как и он, станционных смотрителей, которые, чтобы иметь самое 

необходимое для содержания своей семьи, готовы были молча 
выслушивать и так же молча сносить бесконечные оскорбления и 
упреки в свой адрес. Пушкин обращает внимание читателя на то, что во 
внешне бестолковом и бесхитростном исполнении своих обязанностей 
этими людьми кроется нелегкий, часто неблагодарный труд,

Дальше проводится словарная работа по причастиям, т.к. 
многие слова из пушкинского словаря не понятны современным 
школьникам. 

«Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди 
мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные 
в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые» [4, с. 42].

Что обозначает «оклеветанные»?
- опороченные, оболганные, оговоренные
Вырин совершенно беззащитен перед подлостью, предательством, 

вероломством. Мало кто из проезжающих интересуется жизнью 
станционных смотрителей, а ведь, как правило, у каждого из них – 
непростая судьба, в которой с избытком хватает слез, страданий и горя.

«Нужды нет, – возразил смотритель с неизъяснимым 
движением сердца, – спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю. 
И с этим словом пошел он по лестнице» [4, с. 43]. 

- Что обозначает словосочетание «неизъяснимое движение 
сердца»? Создаем кластер. 

- Может быть, надежда, предчувствие встречи с дочерью. От 
слова «не объяснить», не высказать словами, непонятный самому 
порыв души, внутреннее побуждение, вызванное каким-нибудь 
чувством, переживанием. Смена чувств, мыслей, переживаний, 
испытываемых кем-либо. Желание, намерение сделать что-либо 
под влиянием переживаний.

Каким бывает движение сердца? Назовите синонимы.
- Доброе, мгновенное, благородное, искреннее, невольное.
«Кокетка со второго взгляда заметила впечатление, 

произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; 
я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, 
как девушка, видевшая свет» [4, с. 43]. 

- В четырнадцать лет Дуня была настоящей помощницей отцу: 
в доме прибрать, приготовить обед, прислужить проезжему, – на все 
она была мастерица, все у нее в руках спорилось. Глядя на Дунину 
красоту, добрее и милостивее становились даже те, кто грубое 
обращение со станционными смотрителями взял себе за правило. 
Это прелестная юная девушка, от природы наделенная живым умом, 
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сообразительностью, воображением, кокетка. Вполне вероятно, что 
столь сильная любовь отца и постоянное восхищение окружающих 
вселили в девушку непоколебимую уверенность в своем женском 
очаровании. Кроме того, это натура сильная, отважная, не отступающая 
перед неизвестностью Она сумела преодолеть всю двусмысленность 
своего положения, общественное мнение, возможно, суд толпы. Дуню, 
пожалуй, можно назвать вполне реалистической героиней. 

Выясняем значение слова «кокетка» и «видевшая свет»: 
«Женщина, стремящаяся нравиться и привлекать внимание своей 
внешностью и манерами. В дворянском обществе: избранный круг, 
высшее общество. Высший или большой свет. Выезжать в свет. 
Вывозить в свет. Вращаться в высшем свете»» [5, c. 202].

Дуня была в том возрасте, когда почти все девочки начинают 
обращать внимание на противоположный пол. Маленькая кокетка 
уже понимала, какое действие она производит на мужчин. 
Уезжающему молодому чиновнику она позволила поцеловать себя.

В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости
Что значит прекрасно убранной?
- Отделка, обстановка, внешний вид комнаты. Прекрасно 

украшенная.
Она с нежностью смотрела наМинского, наматывая черные его 

кудри на свои сверкающие пальцы.
- Что означает «сверкающие пальцы»?
- Слово «сверкающий» обозначает сияние, блеск драгоценных 

камней и металлов, поэтому выражение «сверкающие пальцы» 
часто используется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть 
богатство их владельца. Так как Дуня была одета «со всею роскошью 
моды», то её «сверкающие пальцы» – это пальцы, унизанные 
драгоценными кольцами.

Дуня оказалась достаточна умна, проворна и цинична, чтобы 
выжить в «городских джунглях» северной столицы России. И не 
просто выжить, а жить достаточно обеспеченной жизнью.Раскаялась 
ли героиня в содеянном? Видимо, нет. Да, она плачет об отце и о 
своей прежней жизни, но она счастлива в настоящем. Она стремится 
совсем к иной жизни, нежели тихое и унылое существование в 
маленьком домике на станции, оживляемое лишь визитом проезжего.

«Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, 
усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым 
деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища» [4, с. 50 ].

Самсон Вырин находит свое последнее пристанище на 
кладбище. Противопоставление уюта, который создавала Дуня, 
тепла дома в начале голому месту на кладбище.

Выясняем, что значит «осененными». Осенить - покрыть сенью 
(защита, покровительство) Здесь нет защиты. Ощущение внешней 
и внутренней пустоты.

Но вот приезжает Дуня. Кресты теперь осеняются человеческим 
раскаянием

«И разве может служить хоть мало-мальски моральной 
компенсацией Дуне шестерка лошадей, служанка-кормилица, 
богатая одежда ее самой и ее детей и сама сытая ее жизнь. И даже 
как материальная компенсация - может ли это все быть надежным? 
Не развеется ли как дым, как только ее гусар сменит любовницу, 
или женится, или как только Дуня подурнеет с годами...» [6, c. 20]. 

В результате такой работы повышается эффективность 
подготовки к сочинению в целом: словарный запас учащихся 
обогащается новой лексикой, в частности, причастиями, а 
синтаксический строй их речи- новыми конструкциями с 
причастиями. Во-вторых, в процессе такой работы причастие 
изучается в единстве его лексического и грамматического 
значений и функций, что позволяет не только сообщить учащимся 
определенные сведения о данной категории языка, но и научить их 
эффективно использовать эти знания в процессе коммуникации.
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В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

ОРАЛОВА С. У. 
учитель русского языка и литературы, 

Школа-гимназии № 4 имени Ж. Жабаева, г. Нур-Султан
НУМУШЕВА Р. Ж. 

учитель русского языка и литературы, 
Школа-гимназии № 4 имени Ж. Жабаева, г. Нур-Султан

В Послании народу Казахстана Елбасы Н. А. Назарбаев 
поставил перед работниками образования грандиозные задачи. 
Напомним, он поручил внедрять в процесс обучения современные 
методики и технологии, повысить качество педагогического состава, 
создать независимую систему подтверждения квалификации, 
расширять доступность образования для молодежи через 
механизмы государственно-частного партнерства, а также 
принять пятилетний Национальный план действий по развитию 
функциональной грамотности школьников. В Послании поставлены 
конкретные задачи перед всей страной, и, в частности, перед 
работниками народного образования. Им сделан упор на повышение 
эффективности и качества образования детей. Это сверхзадача, 
которую мы обязаны решить, потому что образование – это процесс, 
от которого зависит будущее нации [1].

Обновленное содержание образования – это пересмотр самой 
модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов 
и методов обучения и воспитания, внедрение принципиально 
новой системы оценивания достижений учащихся. Весь комплекс 
мероприятий в рамках обновленного содержания образования 
направлен на создание образовательного пространства, благоприятного 
для гармоничного становления и развития личности [1].

Результатами обновленного содержания образования должно 
стать то, что учебные достижения будут иметь продуктивный 
характер, ареальный учебный процесс будет характеризоваться 
активной деятельностью самих учащихся по «добыванию» знаний на 
каждом уроке. В данных условиях ученик – субъект своего познания, 
а учитель – организатор познавательной деятельности учащихся.

Современная школа 21 века, без сомнения, должна произвести 
значительные изменения в преподавании. Научить детей учиться, 

научить добывать знания самостоятельно является немаловажной 
задачей.

Не секрет, что контингент учащихся в общеобразовательной 
школе разный, поэтому учителю приходится сталкиваться в своей 
практике с такими трудностями, как одним учащимся дается этот 
предмет легко, а другим нет. Каждый учитель-предметник в школе 
старается решить данную проблему, применяя различные методы 
работы. Одним из таких подходов является групповая работа [2, с. 3].

При организации работы в парах и группах каждый ученик 
мыслит, не просто сидит на уроке, предлагает своё мнение, пусть 
оно и неверное, в группах рождаются споры, обсуждаются разные 
варианты решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной 
дискуссии, учебного диалога. И что особенно важно, групповая 
форма работы позволяет решить задачу индивидуального подхода в 
условиях массового обучения (взаимодействие детей ради выявления 
и реализации индивидуальных возможностей и потребностей). 
Ученики учатся обсуждать задачу, намечать пути ее решения, 
реализовать их на практике и представлять найденный совместно 
результат [3, с. 11]. Групповая форма организации работы на уроках 
литературы позволяет активно включать учащихся в атмосферу 
сотворчества, создавать мотивацию обучения, стимулировать 
личностное восприятие предмета. Ученики оказываются в условиях, 
когда им хочется высказаться, ибо в микроколлективе каждый 
ощущает свою личностную значимость, веру в свои творческие силы.

Обучение новому зависит от того, что человек уже знает и 
понимает. В данном случае помогает работа в группе и не только. 
Работа в группе помогает развитию речи, мышлению, пониманию 
и решению проблемы в сотрудничестве с более способными 
учащимися, возникает добрый командный дух. Здесь ученик не 
обучается изолированно, а работает сообща, что помогает ему в 
работе над собой. Работа в группе помогла моим ученикам сплотиться, 
раскрыться и показать свои способности. Групповая форма работы 
очень эффективна, так как, работая в группах, учащиеся получают 
пользу от сотрудничества с разными людьми. Кроме того, в ходе 
групповой работы на уроках с целью повышения познавательного 
интереса учащихся прослеживается применение различных стратегий. 
Так, например, стратегия критического мышления предполагает 
работу в группах, стратегия диалогового обучения подтверждает, что 
дети эффективно учатся при активном их вовлечении в обсуждения и 
дискуссии. Таким образом, сущность коллаборативного (группового) 
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обучения, то есть обучение в сотрудничестве предполагает способ 
работы на основе уважения, признания способностей и личного 
вклада каждого члена группы [4, с. 15].

Инновационные технологии позволяют реализовать одну 
из основных целей обучения русскому языку и литературе - 
дать возможность перейти от изучения предмета как системно-
структурного образования к изучению его как средства общения 
и мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на 
продуктивно-творческий уровень.

На уроке следует применять перспективные методические 
приемы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, 
инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), 
заполнение таблиц, чтение с остановками, совместный поиск, 
перекрестную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ 
(технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!» (при 
знакомстве с биографией писателя), «Лови ошибку!»; классическое 
лекционное обучение, обучение с помощью аудиовизуальных 
технических средств, тесты, метод проектов (занятия по 
«Литературному краеведению») [4, с. 14].

Для развития интереса к русскому языку и литературе 
следует включать в урок исторические, этимологические справки, 
которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы 
работы: «Составь слово», «Четвертый лишний», «Переводчик», 
«Эрудит», «Собери пословицу», «Перевертыш», «Паутина слов» 
и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, 
нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады.

Используя в работе технологию развития критического 
мышления, наиболее приемлемыми для себя я считаю такие приемы, 
как дискуссия (от лат.– исследование, разбор, обсуждение какого-
либо вопроса).

Дискуссия – одна из весьма сложных форм речи, для 
овладения которой необходима предварительная подготовка с 
речевыми штампами, помогающими ребята выражать свои мысли. 
Данный прием особенно эффективен на уроках литературы при 
обсуждении и анализе художественного произведения. Групповая 
дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на 
стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен 
первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – 
это возможность переосмысления полученных сведений, сравнение 
собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. 

Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности 
общения, становлению самостоятельности мышления [4, с. 21].

Эффективным также находим применение на некоторых 
уроках чтение с остановками и вопросы Блума (условное название 
методического приема организации чтения с использованием 
разных типов вопросов).

Развитию критического мышления способствуют и 
нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика 
как к предмету, так и к обучению в целом. Творчество на таких 
уроках - не в развлекательности, а в подборе таких заданий, такого 
дидактического материала, который своей новизной, необычностью 
подачи (путешествие, заседание, конкурс, игра и т.д.), вызывая 
удивление, активизирует внимание, мышление ученика [5, с. 11]. 
Попадая в необычную ситуацию, ребѐнок включается в деятельность, 
сотрудничество с учителем, при этом создается положительный 
эмоциональный фон, начинают активно функционировать 
интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, 
быстрее формируются умения и навыки. Этому способствует создание 
на нестандартных уроках условий для мобилизации творческих 
резервов и учителя, и ученика. Подготовка к нетрадиционным урокам 
проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и 
времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике 
мы используем несколько нетрадиционных форм урока: практикум, 
викторина, исследование, путешествие, диалог на основе проблемной 
ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от нескольких условий: 
во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, 
задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой.

В условиях реализации требований ГОСО наиболее 
актуальными становятся технологии:

• Информационно – коммуникационная технология
• Технология развития критического мышления
• Проектная технология
• Технология развивающего обучения
• Здоровьесберегающие технологии 
• Игровые технологии
• Модульная технология
• Технология мастерских
• Кейс – технология
• Технология интегрированного обучения
• Педагогика сотрудничества. 
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• Технологии уровневой дифференциации 
• Групповые технологии. 
• Традиционные технологии (классно-урочная система)
Расскажем о некоторых из них.
Уроки с использованием информационных технологий имеют 

ряд преимуществ перед традиционными уроками [6, c. 45].
Урок с использованием информационных технологий 

становится более интересным для учащихся, следствием чего, 
как правило, становится более эффективное усвоение знаний; 
улучшается уровень наглядности на уроке.

Использование некоторых компьютерных программ позволяет 
облегчить труд педагога: подбор заданий, тестов, проверка и 
оценка качества знаний, тем самым на уроке освобождается время 
для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее 
заготовлены в электронном виде).

Повышение эффективности урока за счет наглядности. 
Конечно, достигнуть этого можно и другими методами (плакаты, 
карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные технологии, 
бесспорно, создают гораздо более высокий уровень наглядности.

Возможность продемонстрировать явления, которые в 
реальности увидеть невозможно. Современные персональные 
компьютеры и программы позволяют с помощью анимации, звука, 
фотографической точности моделировать различные учебные 
ситуации, имеют возможность представления в мультимедийной 
форме уникальных информационных материалов (картин, 
рукописей, видеофрагментов); визуализации изучаемых явлений, 
процессов и взаимосвязей между объектами.

2) Технология развития критического мышления.
Основу технологии составляет трехфазовый процесс: вызов 

– реализация смысла (осмысление содержания) – рефлексия 
(размышление).

Стадия вызова: настроить учащихся на достижение целей, 
актуализация знаний, возможность проанализировать свои мнения 
относительно какого-то вопроса.

Стадия реализации смысла: активно конструируют новую 
информацию, устанавливают связи между приращенным или ранее 
усвоенным материалом. На этой стадии идет работа непосредственно 
с текстом (индивидуальная, в парах и т.д.).

Стадия рефлексии: анализ только что пройденного процесса 
усвоения нового содержания и само это содержание. Возможность 

оценить себя и своих товарищей в плане прирощенного знания, а 
также сам процесс, методы и приемы.

Основные методические приемы развития критического 
мышления

1 Прием «Кластер»
2 Таблица
3 Мозговой штурм
4 Интеллектуальная разминка
5 Прием РАФТ
6 Прием «Инсерт»
7 Эссе
8 Приём «Корзина идей»
9 Приём «Составление синквейна» 
10 Метод контрольных вопросов
11 Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»
12 Приём «Чтение с остановками» 
13 Да - нет
14 Приём « Взаимоопрос».
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МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

И РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

ПАРЫБКА Л. Н.
учитель русского языка и литературы, СОШ № 14, г. Павлодар 

В своём Послании народу Казахстана Президент РК  
Н. А. Назарбаев подчеркнул: «Сегодня стране нужны образованные 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, мобильные и 
конструктивные» [1]. В соответствии с этим меняются цели и задачи, 
стоящие перед современным образованием, акцент переносится с 
усвоения знаний на формирование компетентности. Следовательно, 
процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, 
обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Результаты исследований показали, что глобальные проблемы 
современности – это не чисто экономические, политические или 
научные проблемы, а прежде всего - духовно-нравственные. 

Поэтому сегодня необходимо гармоничное развитие двух 
аспектов образования – интеллектуального (внешнее, образование 
для ума) и духовно-нравственного (внутреннее, образование для 
сердца). А ведь именно предмет «Русская литература» является 
«уроком нравственности», призванным дополнять современное 
образование внутренним, нравственным смыслом. 

Не секрет, что учитель-словесник сегодня сталкивается с 
серьёзной проблемой – резким падением интереса учащихся 
к чтению. Эта проблема не может не волновать учителя, и он 
стремится пробудить у учащихся интерес к урокам литературы.

Сегодня педагогу необходимо на уроках создавать такую 
образовательную среду, благодаря которой ученики будут 
активными участниками учебного процесса, т.е. станут внутренне 
мотивированными к обучению. Именно поэтому основным 
направлением работы по предмету я выбрала использование 
стратегий критического мышления. Развитие умения мотивировать 
действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 
информации, формирование нешаблонного мышления, развитие 

детей за счёт максимального раскрытия их природных способностей 
- основные направления технологии критического мышления.

Актуальность данной темы не вызывает сомнений: важно 
заинтересовать ребёнка, дать толчок к самостоятельному получению 
знаний и возможности проявить себя, раскрыть свой творческий 
потенциал.

При применении данного подхода активно участвующие 
ученики накладывают обязательства на роль учителя. Происходит 
сдвиг от модели, где центральную роль выполняет учитель, к 
подходу, сконцентрированному на ученике. Также происходит 
сдвиг от учебы, определяемой конечным результатом, к учебе, где 
главную роль играет процесс. 

Таблица 1
   От:         К:

Центральной роли учителя Центральной роли ученика
Концентрации на результате Концентрации на процессе
Учителя в роли «передатчика 
знаний»

Учителю в роли организатора 
знаний

Учителя в роли «активного 
деятеля»

Учителю как  инструменту 
реализации,  помогающему 
ученикам в их обучении

Фокуса на отдельном предмете Фокусу на целостном обучении

Эти изменения роли учителя неизбежно приведут к 
трансформации роли учеников в классе: от пассивных получателей 
знаний к активно участвующим ученикам; от ситуации, где учеников 
«кормят с ложечки» к размышляющим ученикам; от конкуренции 
друг с другом к сотрудничеству в обучении; от желания высказаться 
самому к активному выслушиванию мнения других.

Использование на уроках стратегий КМ даёт следующие 
результаты:

1 Происходит активизация деятельности учащихся в течение 
всего урока;

2 Это дисциплинирует их – они все время заняты делом, а не 
пассивно воспринимают материал, как это было при традиционной 
форме обучения;

3 Активно формируются учебно-познавательные компетенции 
учащихся, формируются умения и навыки самостоятельного поиска 
ответов на задания;
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4 Создаются комфортные условия для работы всех без 
исключения учащихся;

5 Развиваются творческие способности и духовно-нравственные 
качества у детей;

6 Формируется стойкий интерес к изучению предмета.
Прогнозируемый результат:
- повышение мотивации учащихся к урокам духовно-

нравственной направленности;
- развитие творческого потенциала у учащихся через внедрение 

стратегий критического мышления;
- формирование у учащихся умения самостоятельно выходить 

на нравственные категории, видеть взаимосвязь изучаемых 
произведений с жизнью;

- развитие общечеловеческих ценностей через восприятие 
текстов художественной литературы.

Стратегии критического мышления – это методы, 
стимулирующие познавательную деятельность учащихся. Строятся 
они, в основном, на диалоге, предполагающем свободный обмен 
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Включение 
их в образовательный процесс позволяет создать игровую среду, в 
которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждого 
ребенка реализовать свои творческие способности и проявить 
инициативу и самостоятельность на уроке. Учитель выступает 
в роли организатора образовательного пространства, эксперта, 
консультанта, а ученик - в роли субъекта обучения, который сам 
определяет ход и пути получения знаний. 

Именно форма активного обучения – это первая искорка, 
зажигающая факел любознательности. 

Проблемой многих педагогов является неумение всех учащихся 
вовлечь в диалог. Новые подходы в обучении и преподавании 
помогают пересмотреть эффективность использования групповой 
формы работы. Обязательное условие - это составление правил 
работы в группах и распределение «ролей». Каждый должен 
выполнять свою функцию и при этом работать на общий результат. 
Для развития коммуникативных навыков принцип деления на 
группы может быть разным: по цветовым жетонам, по принципу 
«Мозаика», по уровням способности, по интересам, по счёту. 
Особенно эффективен, на мой взгляд, принцип «Мозаика», 
который с первых минут урока заинтересовывает ребят предметом 
обсуждения и логично выводит на тему урока. 

Неоспорим тот факт, что на уроках литературы обязательна 
работа с текстом художественной литературы, обращение к деталям 
и глубокое погружение в авторский замысел. Помогают научить 
детей анализу художественного произведения приёмы технологии 
развития КМ: Диаграмма Венна и создание концептуальной 
таблицы, где необходимо через обращение к авторским деталям 
сравнить поведение героев и сделать выводы. 

Очень трудно учащимся даётся характеристика героев. Можно 
попробовать дать это задание через составление в группах постера. 
Важным остаётся работа с текстом, поэтому обязательным условием 
при составлении постера является использование ключевых слов 
из произведения и выражение собственного мнения о героях. К 
тому же, для учащихся создаются все условия для свободы выбора 
и проявления фантазии, поскольку ребятам не говорится, в какой 
форме (это они решают сами) нужно выполнить работу. Особое 
место как на уроке, так и в качестве творческого домашнего задания 
занимают ассоциативные рисунки с обязательной защитой. Если 
это групповая работа, то спикеры защищают свой постер, другие 
же ребята могут задать вопросы или высказать свои пожелания.

Очень нравится учащимся приём формативного оценивания 
«Две звезды, одно пожелание», благодаря которому ребята могут 
подчеркнуть достоинства работы одноклассников, подбодрить и 
пожелать удачи. 

В течение всей работы в группе руководитель оценивает 
деятельность своих одноклассников по определённым критериям, 
что позволяет объективно увидеть результат деятельности каждого 
ребёнка на уроке.

Использование групповой формы работы способствует 
совместному приобретению знаний и вовлеченности ребят в процесс 
«обмена мыслями». А обмен мыслями, как известно, может быть 
достигнут только через диалог.

Задача мотивационного этапа урока (этапа «вызова») – не 
только активизировать, заинтересовать детей, мотивировать их 
на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания, 
создать ассоциации по изучаемому вопросу. Так, при изучении басен 
Крылова с целью развития внутренней мотивации к изучению темы 
учащимся предлагается сопоставить черты характера человека и 
проследить, какие из них наблюдаются у героев басен. Это позволяет 
учащимся сосредоточиться и сконцентрироваться на проблеме, а 
также самостоятельно выйти на тему урока. 
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Приём «Ассоциативного куста» («Кластера») можно 
использовать как на мотивационном этапе, так и на этапе рефлексии.

Одной из задач урока является обучение школьников приёмами 
мыслительной деятельности: анализу, синтезу, сравнению, 
обобщению, конкретизации. Именно поэтому особое внимание 
на уроках можно уделить умению составлять вопросы «высокого 
порядка» по изучаемому тексту. Использование стратегии «7 В» 
- составление семи вопросов, начинающихся со слова «Почему?», 
позволяет учащимся не только проверить знание текста (как обычно 
бывает, через пересказ), но и высказать своё понимание поступков 
героев, дать им оценочную характеристику. 

Стратегия «Ромашка Блума» также помогает в интересной 
и игровой форме научить ребят составлять вопросы разного 
порядка: от простого-к сложному. Учащиеся в группах обсуждают 
составленные по тексту вопросы и выносят по одному самому 
точному и правильному вопросу на лепестки ромашки: простой, 
уточняющий, практический, интерпретационный, творческий и 
оценочный. После завершения работы группы передают ромашки 
друг другу. Каждый ученик в группе должен вытянуть свой лепесток 
и правильно ответить на вопрос. Наблюдатели оценивают ответы 
участников по 5-балльной системе с учётом следующих критерий: 
знание текста-1б; полнота ответа-1б; умение рассуждать-1б; умение 
высказывать свою точку зрения-1б; активное участие в обсуждении 
вопросов-1б.

Данный вид работы способствует развитию навыков 
диалогической и монологической речи, формированию умения 
составлять вопросы разного уровня мышления по таксономии Блума. 

На этапе рефлексии с целью обобщения и систематизации 
знаний учащихся хороша стратегия развития КМ «Кубик». 
Учащиеся в группах по одному кидают кубик, на гранях которого 
даются задания: опиши, сравни, проанализируй, ассоциируй, 
примени, приведи «за» и «против». Отвечая на вопросы, ребята не 
только демонстрируют свои знания текста, но и учатся сравнивать, 
аргументировать свою точку зрения, выражать своё личностное 
впечатление и выходить на нравственную позицию автора.

Так, подводя итоги по изучению басен Крылова, можно 
предложить учащимся такие задания:

*Опиши: Опиши свои впечатления от басни «Волк и Ягненок».
*Сравни: В чём сходство и различие басен «Стрекоза и 

Муравей» и «Квартет»?

*Проанализируй: Чему учат басни Крылова? Какие человеческие 
качества высмеивает в них автор? 

*Ассоциируй: С кем (с чем) ассоциируются у тебя герои басен? 
Объясни, почему. 

* Примени: Какие особенности басен ты можешь назвать?
* Приведи «за» и «против»: «Быть Стрекозой в жизни-хорошо».
Ребятам очень нравится такой вид работы. Но самое главное: 

данная стратегия, на мой взгляд, позволяет рассмотреть произведение 
с разных сторон, проверив тем самым умение учащихся сравнивать, 
рассуждать, анализировать и доказывать свою точку зрения. 

Не могу не сказать об особой роли домашних заданий, которые 
также должны быть направлены на раскрытие индивидуальности 
детей, их творческого потенциала: это создание сборника стихов, 
коллажей, модулей, иллюстраций и других видов творческих работ.

Таким образом, методы критического мышления - это методы, 
стимулирующие познавательную и творческую деятельность 
учащихся. Благодаря внедрению данной технологии, у учащихся 
повышается интерес к изучаемому предмету, знания становятся 
«живыми», происходит активизация деятельности учащихся в 
течение всего урока.

Используя стратегии критического мышления на практике, 
я пришла к выводу, что данная методика проведения уроков 
даёт положительные результаты: активизируется познавательная 
деятельность учащихся, повышается их творческий потенциал и 
мотивация к предмету, развиваются общечеловеческие ценности.

Глубокие знания даются детям благодаря кропотливой 
отработке теоретических знаний и практических умений и навыков. 
Применение приемов и методов ТРКМЧП не ограничивается только 
урочной деятельностью. Можно использовать данную технологию 
и при проведении родительских собраний, классных часов, во 
внеклассной работе.

При традиционной системе обучения целью выступало 
формирование у детей азов грамотности, когда учитель показывает 
и объясняет, а ученик – запоминает и повторяет; а общение на уроке, 
как правило, было фронтальное. ТРКМЧП меняет деятельность 
ученика, привыкшего к получению готовых знаний, подчинению, 
послушанию, монотонной работе не уроке, а значит, меняет и его 
смысловые установки. 

Мы, учителя словесности, должны вдохновлять наших 
учеников, быть для них примером. Мудрецы советуют: «Сначала 
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будь, затем делай и только потом говори». У нас, у учителей, есть 
уникальная возможность самим стать лучше, добрее, милосерднее 
и сделать такими детей, которые нас окружают.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТАКСОНОМИЕЙ Б. БЛУМА
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ЕМИНОВА А. Р.
учитель русского языка, СОШ № 2, г. Аксу

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может 
ограничиваться академическими целями, оно должно включать 
функциональные и операционные цели, связанные с повседневной 
жизнью и трудовой деятельностью. Новая государственная программа 
обучения ориентирует учителя на развитие функциональной 
грамотности учащихся. При обучении родному языку делается 
акцент на текстоведение, актуализируется коммуникативный 
подход, и учитываются особенности мультикультурной среды.

В программе по предметному циклу «Язык и литература» 
в разделе «Языковая и литературная компетенция» на разных 
ступенях обучения дублируются навыки и умения, без которых 
сегодня невозможно справляться с решением жизненно важных 
задач: 

1) осмысленно читать и воспринимать на слух, а также 
продуцировать тексты разных типов (информационного и 
прикладного характера, литературные тексты);

2) уметь извлекать информацию из разных источников;
3) учиться находить и критически оценивать информацию из 

СМИ и Интернета;
4) уметь пользоваться источниками и ссылаться на них;
5) уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные 

обозначения и уметь применять их при подготовке собственных 
текстов;

6) реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом.

http://www.akorda.kz
http://www.akorda.kz


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

299298

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Школа должна научить своих учеников применять полученные 
знания в повседневной жизни.

В данной статье представлен опыт работы учителей по 
составлению разноуровневых заданий, разработанных в соответствии 
с таксономией Б. Блума. Мы пришли к мнению о необходимости 
применения разноуровневых заданий на уроках. Весь наработанный 
материал постепенно включаем в свою практику. 

Ожидаемые результаты: 
1) Повысить качество преподавания по учебным предметам.
2) Научить детей работать с Интернетом, грамотно использовать 

полученный материал в творческих работах.
3) Разрабатывать и проводить открытые уроки по собственным, 

новаторским технологиям.
4) Создать сборники заданий с применением новых технологий 

по теории Блума.
5)  Разработать дидактические материалы,  тесты, 

способствующие личностно-ориентированному подходу в изучении 
предметов.

Мы считаем, что многие учителя изменили свой взгляд на 
работу с текстами, научились правильно подбирать тексты и задания 
к ним, которые будут способствовать развитию ЗУН у учащихся, и 
которые они смогут использовать и применить на практике, в жизни. 
Теперь мы понимаем, что не настолько качественно или лучше 
сказать правильно ведётся эта работа у нас. Мы в большей степени 
работали односторонне: прочитать текст, пересказать, ответить 
на простые вопросы. Теперь не только учителя филологи должны 
развивать читательскую грамотность у учащихся, но и остальные 
коллеги тоже должны развивать в учащихся функциональную 
грамотность.

Ведь основная задача школы - стремиться подготовить 
ученика, человека способного быть успешным в постоянно 
меняющемся мире. 

Рисунок 1

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны 
или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 
достигнуть это собственной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением. (А. Дистервег).

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, 
свободно мыслящего, активно действующего учителя на современном 
этапе в связи с возрождающимся подходом к человеку, как 
самоценности, очевидна для всех. От учителя зависит насколько 
интересным, насыщенным будет учебный процесс.

Учитель должен быть творческой личностью, быть грамотным 
в своей области, уметь пользоваться информационными и 
коммуникационными технологиями, постоянно заниматься 
самообразованием. В современной педагогической практике, 
чтобы достичь эффективности на уроках учитель должен быть 
фасилитатором, т.е. дать возможность ученику самому найти пути 
и решения поставленной задачи. Современный учитель должен 
делать все для того, чтобы ученики были знающими, мыслящими, 
самостоятельными, умеющими на доступном для них уровне решать 
свои проблемы, критически мыслить. Такая система позволяет 
учителю делать акценты на успехах ученика, отмечая зоны роста, 
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выделяя то, чему еще предстоит научиться, все это делает процесс 
гуманным и направленным на развитие ученика, способного 
контролировать себя и отвечать за свои результаты.

  
Рисунок 2

 
Учебные задания по литературе:
Притча для детей
Кто больше нужен человеку - ум или доброта.
Поспорили ум и добро, кто из них больше нужен людям. 

Пришли они в один дом, где два брата жили. Братья вместе жили 
и славились своей дружбой и трудолюбием. Ум выбрал старшего 
брата, а доброта — младшего.

Тогда старший брат подумал и говорит:
- Пора нам, брат, каждому своим умом жить и свой дом иметь.
Вздохнул младший брат, но согласился. Прошло время. 

Старший брат был богат, но жил одиноко. Слишком много ум 
его замечал в людях недостатков, и не было у него ни друзей, ни 
жены. У доброго брата, наоборот, дом был беден, зато приятели и 
друзья навещали его каждый день. Всем он помогал, и люди порою 
забирали у него последнее, не стесняясь.

Поняли ум и доброта, что не лучше стала жизнь у братьев, а 
хуже. Пришли они к мудрецу и спрашивают, почему так получилось.

– Ум без доброты – что голова без сердца. А доброта без ума 
– что сердце без головы, – объяснил мудрец.

Вернулись ум и доброта к братьям и уговорили их снова вместе 
жить и друг другу помогать. С тех пор все уважают братьев и говорят 
о них: «Чем люди умнее и добрее, тем счастливее они живут».

Вопросы:
1 уровень:

1 О чем поспорили Ум и Добро? 
2 Перечислите, кто является главным действующим лицом 

данного текста.
3 Вспомните, что означает Ум и Доброта.
4 Какого брата выбрал Ум, а какого Доброта?
5 Как жили братья вместе?
2 уровень:
1 Объясните, почему младший брат вздохнул, прежде чем 

согласился со старшим братом?
2 Сопоставьте жизнь старшего и младшего братьев, когда стали 

жить отдельно.
3 уровень: 
1 Докажите, что младший брат был добрым человеком.
4 уровень:
1 Проанализируйте, в чем причина одиночества старшего брата 

и сделайте вывод.
2 Рассмотрите, почему Ум и Добро обратились за советом к 

Мудрецу?
5 уровень:
1 Аргументируйте свою точку зрения на ответ Мудреца: «Ум 

без доброты – что голова без сердца. А Доброта без ума – что сердце 
без головы»

2 Каковы возможные объяснения тому, что Ум и Доброта 
вернулись к братьям и уговорили их снова жить вместе, помогать 
друг другу.

3 В жизни часто мы хотим доказать свою правоту. На основе 
этого текста составьте алгоритм, план, как нужно провести опыт, 
понаблюдать, вывести факты, посоветоваться с Мудрецом и потом 
сделать вывод.

6 уровень:
1 Дайте оценку поведению Уму и Доброте.
2 Защити точку зрения людей: «Чем люди умнее и добрее, тем 

счастливее они живут».
7 уровень Напишите творческое сочинение на тему: «Ум и 

Доброта в моем понимании».
1 А ты сумеешь также доказать свою правоту и согласиться с 

мудрым человеком, если ты не прав?
Модельные ответы:
1 Поспорили ум и добро, кто из них больше нужен людям.
2 Ум, Добро, два брата, Мудрец. 
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Ум - 1. Мыслительная способность, лежащая в основе 
сознательной деятельности. Большая проницательность, незаурядный 
и тонкий разум. Определенный склад мышления, особенности 
миропонимания. Здравый смысл, определяющий разумное поведение 
(в противоположность чувству). Сознание, рассудок. 

Ум - Такая способность, развития в высокой степени, высокое 
развитие интеллекта. О человеке как носителе интеллекта. Способность 
человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни.

Добро - положительное начало в нравственности, противоп. 
зло. Люди стремятся к истине, добру и красоте. То, что хорошо, 
полезно, приятно. Добра вам, добра желаю. Из этого добра не 
выйдет. Нет худа без добра. От добра добра не ищут. Доброе дело, 
добрые поступки. Делать много добра. Поминать добром (разг.) - 
вспоминать с благодарностью, хорошо отзываться о ком-нибудь.

1 Ум и Добро поспорили, пришли в один дом, где жили два брата.

Таблица 2
Ум Добро

Выбрал старшего брата, 
подумал и говорит

Выбрал младшего брата, вздохнул, 
но согласился

2 Братья вместе жили и славились своей дружбой и трудолюбием.
2 уровень:
1 Пора нам, брат, каждому своим умом жить и свой дом иметь.
Вздохнул младший брат, но согласился. Не хотел младший 

брат расставаться со старшим братом, жить отдельно друг от друга.
2 Старший брат ↔ жадный, был богат, но жил одиноко,

не было ни друзей, ни жены
Младший брат ↔ великодушный, щедрый, был беден,

зато имел много друзей и приятелей, 
всем старался помочь

3 уровень:
1 Младший брат был добрым человеком: старался помогать 

всем людям, отдавал последнее, был милосердным, внимательным 
к окружающим людям.

4 уровень:
1 Старший брат был богат, но жил одиноко. Слишком много ум 

его замечал в людях недостатков, и не было у него ни друзей, ни жены.
2 Поняли ум и доброта, что не лучше стала жизнь у братьев, 

а хуже.

5 уровень:
1 Что Ум не может быть без Добра, а Добро без Ума.
2 После объяснения Мудреца Ум и Добро поняли, что друг без 

друга не проживут.
3 Часто мы не знаем, как доказать свою правоту?

Факты с доказательствами + эмоции 

Эмоции - громкие высказывания, лозунги и т.д.

(Что к примеру сейчас делают кандидаты перед выборами. 
«Мы должны! Мы сможем! Мы лучшие!)

Боремся за неё не на жизнь, а на смерть. Требуем от других, 
чтобы они думали, как мы, чувствовали как мы, делали, как мы!

Обижаемся и удивляемся, если этого не происходит!

Еще в детстве в нас формируется модель: 
«Что правильно? А что Не правильно?». И эта модель 

бессознательно встраивается в нашу реальность.
- Когда кто-то не соглашается или не принимает нашу правоту 

( = реальность), мы чувствуем себя так, как будто из под нас убрали 
точку опоры. Срабатывает инстинкт самосохранения. Желание 
отстоять правоту - это стремление к безопасности.

- Это – классический путь, по которому каждый, хотя бы раз, 
да прошел. Только этот путь не делает людей счастливыми.

Жизнь это доказывает. Желающих общаться с людьми, которые 
всегда считают себя всегда правыми, не так уж и много.

Для таких людей их собственная правота бывает дороже 
Отношений, Успеха, Денег, Счастья, Любви!

Порою они готовы отдать жизнь, но не отказаться от своих 
Убеждений:

6 уровень: 
1 Ум и Доброта поступили рассудительно, потому что пошли 

за советом к Мудрецу, прислушались к его мнению и сделали 
правильный выбор: уговорили жить братьев вместе и помогать 
друг другу.

2 Из всех добродетелей и достоинств души человеческой – Ум 
и Доброта. Сколько в человеке доброты, столько и ума.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ НАПИСАНИЯ 
АРГУМЕНТАТИВНОГО ЭССЕ

СЕМБАЕВА К. У. 
учитель русского языка и литературы, СШ № 7 города Аксу

Одной из главных задач школы является создание условий 
для воспитания языковой личности, умеющей выразительно 
и грамотно излагать свои мысли, обосновывать свое мнение. 
Программы обновленного содержания образования по русскому 
языку и литературе в Республике Казахстан направлены на развитие 
функциональной грамотности учащихся и предполагают итоговую 
аттестацию учащихся в форме эссе. 

Нынешние школьники (да и взрослые) не умеют создавать 
высказываний. Это тяжело и неинтересно – с точки зрения детей, 
привыкших общаться полуфразами, смайликами. Сочинение-эссе 
– единственный способ в данной ситуации возвратить сначала 
форму, затем глубину и самостоятельность детскому суждению. 
Задача учителя-словесника состоит в том, чтобы научить ученика 
правильно понимать тексты разных эпох и разных жанров и уметь 
самому производить понятные тексты на современном литературном 
языке. Эти способности сформируются только в том случае, если 
ребенок будет включён в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. 

Средством развития коммуникативной компетентности 
являются творческие письменные работы, в том числе и эссе, 
представляющие собой развернутое и аргументированное изложение 
точки зрения автора по какой –либо проблеме. Зачастую дети 
затрудняются создавать связное и содержательное высказывание 
на определенную тему, не умеют использовать языковые единицы 
с учетом коммуникативной целесообразности, отбирать нужную 

информацию и применять для аргументации свой личностный 
опыт. Ученики, работая над эссе, часто отступают от основной 
темы, не разграничивают аргументы и утверждения, допускают 
неоправданный повтор слов и не всегда соблюдают структуру 
эссе. Как же выработать у учащихся навык написания эссе, чтобы 
этот процесс доставлял автору удовольствие, а не вызывал в нем 
негативные чувства? 

В текущем учебном году в 10 классе мною было проведено 
исследование в действии, целью которого явилось найти ответ на 
вопрос: как научить ученика правильно составлять аргументы в 
эссе, подводя к конечным выводам? Чтобы достичь цели, я изучила 
научно-методическую литературу, Интернет-ресурсы по данной 
проблеме; использовала на практике различные приемы и средства 
развития навыка подбора аргументов и структурирования текста, а 
также алгоритм работы над созданием текста аргументативного эссе. 

На этапе диагностики было проведено анкетирование детей с 
целью выявления отношения учащихся к данному жанру работы 
и их коммуникативных умений. Затем, работая со сплошными 
и несплошными текстами, углублялось понимание детьми 
особенностей жанра эссе.

В литературном энциклопедическом словаре дано следующее 
определение жанра: «Эссе -это прозаическое произведение 
небольшого объема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определенную 
или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, 
субъективно окрашенное слово о чем-либо…» [1, c. 748]

Основная цель эссе заключается в том, чтобы, по словам 
О. Вайнштейна, «...заставить читателя думать, разбудить в нем 
удивление, самостоятельную мысль и, наконец, потребность 
в самовыражении». Следовательно, эссе развивает навыки 
«самостоятельного творческого мышления учащихся и письменного 
изложения собственных мыслей». По тексту эссе можно судить об 
уровне зрелости суждений автора и его способности самостоятельно 
рассуждать. Для автора эссе самое главное - передать личное 
осмысление мира и отношение к нему. 

Язык эссе метафоричен, изобилует различными аллегориями, 
символами и сравнениями. Жанровая особенность эссе состоит 
в подчёркнуто выраженном индивидуальном взгляде автора, 
свободном владении темой и в открытости.
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Выделяются следующие виды эссе: 
- по содержанию: философские, литературно-критические, 

исторические, художественные, художественно-публицистические, 
духовно-религиозные; 

- по литературной форме: рецензия, лирическая миниатюра, 
заметка, страничка из дневника, письмо; 

- по композиции: описательные, повествовательные, 
аргументативные, рефлексивные, критические, аналитические. 

[http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/#classification].
Школьники могут стать авторами повествовательных, 

описательных, аналитических, аргументативных эссе. Остановимся 
на последнем виде эссе.

«Аргументативное эссе – это небольшой по объёму текст, в 
котором содержится анализ предложенной в теме эссе (или вопросе 
эссе) проблемы, текст эссе обладает относительно свободной 
структурой, для выражения авторской позиции используются 
аргументы и факты» [3, с. 3]. Для аргументативного эссе характерно 
наличие в тексте эссе глубокого анализа данной проблемы, в котором 
выражается индивидуальная авторская позиция с доказательной 
базой в виде каких-либо конкретных фактов. 

Аргументация – это приведение доводов для того, чтобы 
изменить убеждения другой стороны. Аргументации в эссе 
преследует цель: убедить аудиторию в определенной точке зрения 
и склонить её на свою сторону; ясно сформулировать, почему 
предпочтительна именно эта позиция, а не другая.

Аргументация – это утверждения для того, чтобы оправдать 
или опровергнуть какое-либо мнение. Она обращена, в первую 
очередь, к разуму человека, который способен, рассудив, принять 
или отвергнуть это мнение. В зависимости от речевой ситуации 
выбирается определенная стратегии доказывания:

1 От общего (тезиса) к частному (доказательствам);
2 От частного к общему (от доказательств к формулированию 

тезиса).
Структура аргументированного эссе выглядит следующим 

образом:
Заглавие
I. Введение 
Формулировка темы
II. Основная часть
1 Построение суждений относительно темы

2 Раскрытие основных вопросов
3 Опровержение противоположной позиции
III. Заключение
Для того, чтобы составить аргументы при написании эссе, 

вначале нужно внимательно прочитать тему и проверить, каких 
аргументов требует данная тема: аргументов общего характера или 
есть возможность высказать собственное мнение.

Затем необходимо обдумать содержание, полноту выполнения 
задания. При планировании эссе с аргументацией «за» и «против» 
нужно расположить материал в четырех абзацах:

1 Вступление - постановка проблемы;
2 Аргументы «за»;
3 Аргументы «против»;
4 Заключение.
На этапе вызова для подбора аргументов и контраргументов 

эффективен прием «Перекрестная дискуссия». При этом 
отрабатывается навык извлечения аргументов из разных источников: 
из сплошных и несплошных текстов, интернет-источников. 
Например, по теме: «Согласны ли вы с утверждением Ю. М. Лотмана, 
что Евгений Онегин – «умный человек, который «жил и мыслил», 
понял людей и их общество и горько в них разочаровался?» учащиеся 
подобрали следующие аргументы:

Таблица 3
Да, я согласен с этим 

утверждением, так как …
Нет, я не согласен с этим 
утверждением, так как …

1. Онегин не имеет «высокой 
страсти» к стихам,  бранит 
«Гомера,Феокрита», но увлекается 
политической экономией.
2. Человек тонкого ума, он увидел 
в Татьяне чуждый ему духовный 
склад и понял, что едкой горечью 
своего неверия он способен лишь 
погубить её нетронутое сердце.
3. В деревне Евгений занимается 
преобразованием порядка в 
имении: заменяет устаревшую 
барщину оброком к радости 
крестьян.

1. Светское общество и светский 
герой противопоставлены высокому 
а в т о р с к о м у  и д е а л у .  П у ш к и н 
показывает поверхностный характер 
увлечения Онегина новыми идеями.
2. Онегин равнодушен к истории, его 
интерес ограничивается «анекдотами».
3. Главное занятие Онегина – «наука 
страсти нежной». Он с юных лет 
усвоил эту науку. Автор характеризует 
его как опытного соблазнителя, 
неплохого актера, манипулировавшего 
женскими сердцами.
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На этапе осмысления в группах был использован прием 
«Письмо по кругу». У каждого ученика в группе свой чистый 
лист бумаги. Он начинает писать в нем свой первый абзац, затем 
передает его соседу. Получив листок от другого члена своей 
группы, ученик пишет второй абзац. И так до тех пор, пока его 
лист не вернется к нему. Затем, используя Лист самооценки, дети 
редактируют получившийся текст. Работа организуется в группах 
с использованием всех необходимых материалов: словарей, 
учебников, памятки «Как правильно составлять аргументы при 
написании эссе» и других источников информации.

Для выдвижения аргументов в основной части эссе учащимся 
было рекомендовано воспользоваться ПОПС - формулой. Данный 
прием помог им прояснить свои мысли, а также сформулировать 
и предоставить свое мнение в четкой и сжатой форме. Пример 
высказывания ученика: «Я думаю, что роман «Евгений Онегин»  
А. С. Пушкина интересен читателю XXI века, потому что проблемы, 
которые волновали людей того времени, актуальны и сейчас.

Безусловно, каждый человек мечтает о настоящей любви. 
Важно не пройти мимо той, единственной, с которой ты будешь 
счастлив. Эгоист, опустошенный светской жизнью, не поверил в 
силу чувства Татьяны и остался одинок. 

Почему она отвергла любовь Онегина через много лет? «Но я 
другому отдана...» Героиня осталась верна своему мужу и заслуживает 
уважения. Измена, тайная любовь не могут сделать её счастливой.

Следовательно, в «самом задушевном» создании поэта мы 
находим ответы на многие интересующие нас вопросы». (Б.Д.) 

Для того чтобы выработать связное и логичное построение эссе, 
возникла необходимость сузить понятие эссе до учебного задания, 
которое должно состоять из определенного набора элементов и 
соответствовать критериям. 

Были сформулированы следующие дескрипторы: обучающийся 
- раскрывает тему; 
- соблюдает структуру;
- подбирает 2 аргумента и 1 контраргумент; 
- использует цитаты, слова-связки; 
- соблюдает грамматические нормы. 
С учащимися были обсуждены Критерии успеха: 
«Я умею:
- написать абзац, представляющий тему и выражающий мою 

точку зрения;

- написать абзац, содержащий основание, которое поддерживает 
мои аргументы, и привести примеры;

- использовать слова-связки, которые были изучены ранее, для 
того чтобы сделать эссе более логичным;

- написать параграф-заключение, повторяющий высказанную 
в начале мысль» [2, с. 11]. 

Учащимся предлагается алгоритм написания эссе, в котором 
пошагово отражена работа над эссе (написание и редактирование 
текста):

I. Для того, чтобы высказывание было логично,
- строго следуйте своему плану;
- не перескакивайте с одной мысли на другую;
- приведите 3 аргумента и 2 контраргумента.
Аргумент – довод, при помощи которого доказывается 

истинность какого-либо другого суждения.
Контраргумент – довод, опровергающий или ослабляющий 

определённое умозаключение.
II. Для того, чтобы идеи были взаимосвязаны, вам нужно:
1 Четко обозначьте свою позицию по отношению к проблеме;
Проверьте, чтобы выводы высказывания соответствовали 

вашему мнению;
2 Используйте слова-связки:
- для выражения своей точки зрения: на мой взгляд, по моему 

мнению, по-моему, я считаю, что…, я думаю, что…, я уверен, что…, 
убеждён, что…, я не кажется, что…

- для введения аргументов: во-первых, во-вторых, в-третьих, 
например, безусловно, без сомнения, несомненно, бесспорно

- для заключения эссе: таким образом, следовательно, итак, 
действительно.

3 Обращайте внимание на время и вид употребляемых глаголов;
4 Избегайте лексических повторов, используйте синонимы;
5 Следите за порядком слов в предложении.
Описанная система работы оказалась, на наш взгляд, 

эффективной (по результатам контрольного тестирования). Важной 
частью оценивания явилось целеполагание SMART, которое 
помогло определить приоритеты урока и ожидаемый результат. 
Цель обучения была конкретной и достижимой. Наличие критериев, 
технического задания, Листа самооценки помогает формировать 
навыки самоконтроля и автокоррекции при выражении своего 
мнения в письменной форме. Используя алгоритм и приёмы данного 
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исследования, представляется возможным эффективно подготовить 
учащихся к сдаче итоговой аттестации.

Необходимо непрерывно отслеживать не только достижения, 
но и пробелы каждого ученика, устраняемые при помощи учителя. 
Ученик на основе четких критериев должен уметь осуществлять 
самоконтроль и самооценку, взаимоконтроль.

И, самое главное, необходимо соблюдать принцип: «Чем 
больше практики, тем лучше навык»!
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ОБРАЗ ХРИСТА В ТВОРЧЕСТВЕ С. А. ЕСЕНИНА

ТОЛОКОЛЬНИКОВА Н. И. 
магистр гуманитарных наук, преподаватель, 

ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Сергей Есенин жил в сложное время, его неистовая натура 
рвалась и кидалась в крайности – то к Богу и вере, то к кабакам 
и скандалам. Есенин был противоречивый, непоследовательный, 
мятущийся, как глубокая художественная натура, но всегда 
искренний в своих порывах, в поисках смысла жизни и веры. 

С детства Есенин воспитывался в религиозной семье. Его дед и 
бабушка верили в Бога и привили эту веру Сергею. Есенин учился 
в церковно-приходской второклассной учительской школе. Дед 
по субботам и воскресеньям рассказывал ему по памяти притчи из 
Священной истории. Память ребенка сохранила картины жизни в 
доме, где часто собирались странники, слепцы, пели духовные стихи 

о Голубиной Книге, о райском вертограде, о Лазаре, о заступнике 
крестьянском Миколе, о Женихе Светлом, Госте из Града Неведомого. 

Изучение образа Христа в творчестве великого русского поэта 
С. А. Есенина актуально в наше время, поскольку фигура Христа 
занимает ведущее место в культурном наследии человечества. Жизнь 
Иисуса Христа, его сподвижников и последователей непременно 
привлекали внимание лучших представителей искусства всех 
времен. Обращаясь к библейским образам и сюжетам, деятели 
искусства осмысливали современную им действительность. Именно 
в творчестве С. Есенина образ Спаса в результате своей длительной 
эволюции в русской культурной традиции приобрел законченные 
черты национального духовного образа – «русского Христа».

Особенно интересно изучение образа Христа в творчестве  
С. Есенина. Это обуславливается тем, что сам поэт в своих письмах 
неоднократно утверждает о совершенстве Христа, которого он 
считает образцом любви к ближнему. 

В начале 1913 года семнадцатилетний Есенин пишет своему 
другу Г. Панфилову: «Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие 
и нахожу очень много для меня нового… Христос для меня – 
совершенство» [1, т. 3, с. 202]. 

В письмах к Г. Панфилову Есенин много говорил о Христе, 
видя в нем человека, поднявшегося на неизмеримо высокую ступень 
духовного развития: «На людей я стал смотреть тоже иначе. Гений 
для меня – человек слова и дела, как Христос» [1, т. 3, с. 203]. Видение 
преображённой природы Христа отразилось и в творчестве поэта: 
«И в каждом страннике убогом // Я вызнавать пойду с тоской, // Не 
помазуемый ли Богом // Стучит берестяной клюкой» [1, т. 1, с. 60].

Христос для Есенина – совершенство, и верил он в Него, потому 
что этого требовала душа. Однако в православии С. Есенина уже на 
раннем этапе проявился еретизм. Молодой Есенин верил во Христа 
как в гения, одаренного светлым «умом человека, как в благородную 
душу, образец любви к ближнему» [1, т. 3, с. 205] – и только. Он подверг 
сомнению Божественную суть Христа. Христос, как считал С. Есенин, 
указал, как надо жить, но не сказал, ради чего следует жить. Сам он 
пришел к выводу о том, что истина жизни – в единстве всего мира, что 
«все люди – одна душа» [1, т. 3, с. 206], и это убеждение впоследствии 
оказало сильнейшее влияние на содержание его поэзии. Однако, уверяя 
себя в том, что мир един, он пришел к хлыстовскому заключению о 
равенстве человека и Христа: «Люди, посмотрите на себя, не из вас 
ли вышли Христы и не можете ли вы быть Христами?» [1, т. 3, с. 205].
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Ранний С. Есенин говорит о божественности личности, ибо 
всякий человек, вслед за Христом, должен вновь и вновь искупать 
вину мира, изначальную трагедию бытия: «Это ты, о сын мой, 
смотришь Иисусом!» [1, т. 2, с. 33], «Шлет им лучистую радость во 
мглу // Светлая Дева в иконном углу» [1, т. 1, с. 296].

В стихотворении 1914 года «Шел Господь пытать людей в 
любови…» Христос является людям в образе странника. Нищий 
старик делится с Иисусом, которого он не узнал, «зачерствелой 
пышкой». Это значит, что учение Христа на земле еще не забыто.

Образ Христа-младенца неразрывно связан у Есенина с 
образом Богоматери, которая держит на руках Божественное дитя. 
Это показано в стихотворениях «То не тучи бродят за овином…» 
и «Исус-младенец». 

Эволюция образа «русского» Христа в творчестве С. Есенина 
отражает основное направление его духовных исканий и включает 
в себя несколько последовательных, взаимосвязанных этапов: 
Иисус-младенец, христоподобный «светлый отрок», Христос 
странствующий, «новый Спас», русский Мессия – разные лики одного 
образа сменяют друг друга в есенинской поэзии на протяжении 
ряда лет. В своем творчестве Есенин выстраивает своеобразную 
словесную «иконографию» Иисуса, выявляющую разные грани этого 
образа: 1) «младенец Иисус» «Не ветры осыпают пущи...» (1914), 
«То не тучи бродят за овином...» (1916), «Исус-Младенец» (1916), 
«О Матерь Божья...» (1917); 2) «светлый отрок» «Снег, словно мед 
ноздреватый...» (1917), «Колокольчик среброзвонный...» (1917), 
«К теплому свету, на отчий порог...» (1917), «Есть светлая радость 
под тенью кустов...» (1917); «Не от холода рябинушка дрожит...» 
(1917), «Заря над полем – как красный тын...» (1917); 4) «кроткий 
Спас» – Христос-странник «Шел Господь пытать людей в Любови...» 
(1914), «Сохнет стаявшая глина...» (1914), «Свищет ветер под крутым 
забором...» (1917), «Не ветры осыпают пущи...» (1914); 5) «светлый 
гость» «Разбуди меня завтра рано...» (1917), «Хорошо под осеннюю 
свежесть...» (1918); 6) «новый Спас» – Русский Мессия поэмы 
«Пришествие» (1917), «Инония» (1918), «Сельский часослов» (1918).

Иисус Христос в лирике Есенина представал на раннем этапе 
младенцем, «светлым отроком» и странником («Исус – младенец», 
«Шел Господь пытать людей в любови…»), позже – грозным 
Мессией и «новым Спасом» («Инония, «Сельский Часослов»).

Создавая свой поэтический миф о «русском Христе», 
Есенин обращался и ко взрослому, и к детскому читателю. Его 

творческое воображение занимал не только образ зрелого Христа, 
уже свершившего свой крестный подвиг, но и образ маленького 
Спасителя, о котором он писал с особой теплотой и нежностью, 
наделяя его чертами обычного ребенка. Интерес к образу Христа-
младенца не случаен для Есенина, глубоко ощущавшего сердцевину 
русской народной веры – религию Богоматеринства, для которой в 
равной мере священными были понятия «мать» и «дитя». Детская 
чистота и незащищенность всегда воспринимались русскими 
писателями как проявления идеальных начал человеческой 
природы. Самым ранним примером влияния этой традиции на 
поэзию Есенина является стихотворение «Не ветры осыпают 
пущи...» (1914), где впервые звучит лирическая тема матери и сына: 
«Я вижу – в просиничном плате, // На легкокрылых облаках, // Идет 
возлюбленная Мати // С Пречистым Сыном на руках» [1, т. 1, с. 60].

По нашему мнению, иконой-прототипом в данном случае 
явился образ Богородицы с младенцем, созданный В. М. 
Васнецовым в росписях Владимирского собора в Киеве, где идущая 
по облакам в темно-синем одеянии Богоматерь будто парит на 
золотом фоне. Написанная с васнецовского оригинала позднейшая 
икона Пресвятой Богородицы украсила многие русские храмы, 
построенные на рубеже ХIХ-ХХ вв. Именно этот изобразительный 
сюжет, который мог быть увиден Есениным в какой-либо церкви 
или в собраниях церковной живописи, и был положен им в основу 
образного решения христианской темы в его стихотворении.

Поэтика «ожившей» иконы характерна и для других 
произведений Есенина. Особенно интересно представлена она в 
маленьких христианских поэмах-сказках 1916 года – «Колоб» («То 
не тучи бродят за овином...») и «Исус младенец». Есенин обращается 
здесь к редкому жанру «детского» апокрифа. Поэт стремится 
наделить образы Богородицы и маленького Иисуса земными, 
человечными чертами. Есенинская Богоматерь по-крестьянски 
хлопотлива и заботлива, а ее сын – трогателен и шаловлив, как 
любой ребенок. Вместе с тем поэт не забывает, что имеет дело с 
«чудесными» героями, поэтому и детские шалости юного Иисуса, 
и все решения Богоматери носят провиденциальный характер, 
так как они становятся активными участниками в мифе творения, 
определяющие законы живого мира. Маленькая поэма «Колоб» 
воплощает в себе характерную для раннего Есенина попытку 
соединения элементов христианской и космогонической мифологии. 
Построенное на основе последовательного развертывания метафоры 
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«колоб-месяц», произведение напоминает процесс загадывания 
мудреной загадки с неожиданной отгадкой в конце, в которой 
повествуется о том, как Божья Матерь «замесила сыну колоб», 
испекла и «положила тихо в ясли» – первую колыбель маленького 
Иисуса. Тут и случилось непредвиденное: «Заигрался в радости 
младенец, // Пал в дрему, // Уронил он колоб золоченый // На солому. 
// Покатился колоб за ворота рожью» [1, т. 1, с. 109] и... исчез, всерьез 
опечалив малыша. Завершается поэма-сказка словами материнского 
утешения плачущему младенцу, в которых, несмотря на шуточный 
контекст, скрыт глубокий духовный смысл: для Богоматери все 
люди – дети, «чада», все нуждаются в радости и любви, тепле и 
свете: «На земле все люди человеки, // Чада. // Хоть одну им малую 
забаву // Надо. // Жутко им меж темных // Перелесиц. // Назвала я 
этот колоб – Месяц» [1, т. 1, с. 110].

Стремясь создать оригинальное поэтическое произведение в 
духе русского народного апокрифа, соединяя черты лубка и фрески, 
поэт умело воссоздает бытовой фон мифологизированного сюжета. 
Процесс сотворения хлеба-колоба, выпеченного Богоматерью 
с тонким знанием деталей этого чисто крестьянского ремесла, 
предстает как часть процесса миротворения. Овин и ворота, 
очерчивающие художественное пространство произведения, жито 
и масло, солома и рожь, овечьи ясли, сам «колоб золоченый» 
– круглый пирог с толокном, подобие румяного каравая и 
«родственник» знаменитого сказочного колобка, – все эти 
подробности деревенского обихода воссоздают образ крестьянской 
мифологизированной Вселенной, устроенной тепло и уютно, 
словно домашний очаг. Погруженность евангельских персонажей 
в поэтическую атмосферу сельского быта и природы, детская 
непосредственность поведения Христа-ребенка, образ Богородицы, 
показанной среди обыденных крестьянских забот, – все это 
придает лирическим сказкам Есенина об Иисусе-младенце теплый 
национальный колорит. Участие младенца Христа в этом процессе 
кажется, на первый взгляд, косвенным и случайным: он, оплошав, 
роняет колоб, бездумно позволяет аисту унести себя в гнездо. Однако 
его детские шалости в своей изначальной сути провиденциальны, и 
поэтому Богоматери остается лишь претворить их в освященные ее 
волей основы природного миропорядка: «А Белому аисту, // Что с 
Богом катается // Меж веток, // Носить на завалинки // Синеглазых 
маленьких // Деток» [1, т. 1, с. 283].

По Есенину получается, что маленький Бог творит мир, 
играя. Стихия игры оказывается в понимании поэта созидающим, 
организующим началом миротворения и жизнеустройства.

В 1917 году детский «диптих» о младенце Иисусе получает 
неожиданное продолжение в одном из самых трагических 
произведений Есенина – революционно-романтической поэме 
«Товарищ». Вошедшее в активный революционный обиход 
обращение «товарищ», выразившее жажду всеобщего равенства, 
оказывается для поэта символом новых отношений не только в 
социально-классовой, но и в нравственно-религиозной сфере. Бог из 
господина становится товарищем – тем самым Есенин высказывается 
за «революцию на земле и на небесах», за новые принципы духовного 
бытия человека. Повествовательная канва поэмы о мальчике 
Мартине, «сыне простого рабочего», вписана в «житийную» 
раму. Примечательна такая деталь внешнего облика мальчика, 
как «глаза голубые, кроткие», отражающие идеальность, чистоту 
и жертвенность в духовном облике героя. Все это дает основание 
усмотреть в его образе черты святости, восходящие к национально-
историческому архетипу невинно убиенного отрока. Житийная 
поэтика предполагает такой обязательный жанровый атрибут, как 
мотив чуда. В русской духовной традиции одним из важнейших 
проявлений чудесного были чудотворные иконы – причем чаще 
всего те из них, которые изображали Богоматерь с младенцем. В 
поэме Есенина на этом мотиве основан весь духовно-символический 
план произведения. Осиротевший, потерявший отца-рабочего в 
баррикадных боях, юный герой обращается в порыве последней 
надежды к иконному изображению маленького Христа, которого 
привык считать своим товарищем. По первому же зову мальчика 
икона Богоматери с младенцем, висевшая в отцовском доме, являет 
свою чудотворную силу: «И, ласково приемля // Речей невинных 
звук, // Сошел Исус на землю // С неколебимых рук» [1, т. 2, с. 41].

На глазах читателя совершается чудо: мир земной и мир 
небесный оказываются открыты друг другу и взаимопроницаемы. 
И вот уже Мартин со своим маленьким «товарищем» отправляются 
вместе в опасный путь по революционному Петрограду: «Идут рука 
с рукою, // А ночь черна, черна!» [1, т. 2, с. 41].

Этот освященный тайным покровительством Богоматери поход 
детей за правдой вселяет веру в счастливый исход событий: «Мечты 
цветут надеждой // Про вечный вольный рок. // Обоим нежит вежды 
// Февральский ветерок!» [1, т. 2, с. 41].
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В критике неоднократно обращалось внимание на то, что 
Есенин, «соединив» в своем произведении Христа с восставшим 
народом, предвосхитил в известном смысле поэму А. Блока 
«Двенадцать», написанную в начале следующего, 1918 года. На это 
указывает Б. Соловьев в своей книге, подчеркивая, что «у Блока, 
и у Есенина образ Иисуса служит символом святости и чистоты 
революционного дела» [2, с. 660].

Однако смысл поэмы не поддается однозначному истолкованию. 
Казалось бы, ощущение Есениным родственности христианской и 
социалистической идеи получает наглядное воплощение в мотиве 
духовного единения мальчика-рабочего и младенца Христа, но 
наивный идеализм и энтузиазм детей, отправившихся в «поход 
за правдой», трагически разбивается о «баррикадную» логику 
классовой борьбы, и революция являет в итоге не милостивый, а 
карающий лик: «Но вдруг огни сверкнули… // Залаял медный груз. 
// И пал, сраженный пулей, // Младенец Иисус» [1, т. 2, с. 41].

Трагическая гибель Сына Божия, еще до свершения им 
искупительного «крестного» подвига, лишает людей, забывших все 
самое святое в пылу братоубийства, последней надежды на спасение 
души. Эта мысль отчетливо звучит в последующих строфах как 
новое, страшное откровение революционного апостола: «Слушайте: 
// Больше нет воскресенья!» [1, т. 2, с. 42].

Маленький Иисус гибнет как простой смертный, оставив 
осиротевшую мать в скорбном одиночестве на иконе, «где ему не 
бывать боле», и оканчивает свой недолгий земной путь в братской 
могиле среди других жертв революции: «Тело его предали 
погребенью: // Он лежит // На Марсовом // Поле» [1, т. 2, с. 42].

На фоне новой русской Голгофы пустота, неполнота иконы 
со скорбящей Богоматерью без младенца выступает у Есенина как 
трагическая метафора богооставленности мира. Выбор именно 
такого героя для трагического произведения о революции не 
случаен. Ведь есенинский Иисус оказывается на стороне тех, 
кто всегда прав, но и уязвим – на стороне беззащитного детства, 
способного противопоставить «железному слову» Истории лишь 
свою чистоту и веру. Следовательно, он на защите будущего. Образ 
Христа-младенца – один из вечных образов детства, в котором 
соединились самые высокие представления о подвиге и жертве, о 
жизни и смерти, о детской чистоте и материнской любви.

В поэтической «христологии» Есенина значительная роль 
принадлежит не только образу «младенца Иисуса», но и образу Христа-

Отрока. У истоков есенинского «светлого отрока» мы видим не столько 
евангельскую, сколько православную иконографическую традицию, 
воссоздающую образ Спаса-Эммануила, т.е. Христа в отрочестве 
на Богородичных иконах, а также на иконах типа «Отечество», 
где Бог-Отец в образе седовласого ветхолетнего старца держит на 
своих коленях Сына-отрока, а в виде голубя изображен Святой Дух. 
Есенинский отрок, появляющийся в его произведениях 1916-1918 гг., –  
одно из воплощений лирического «Я» поэта: «Тихий отрок, 
чувствующий кротко, // Голубей целующий в уста...» [1, т. 1, с. 285].

Ореол чудесного, окружающий юного героя, просвечивает 
сквозь вполне узнаваемые черты лирического автопортрета, 
приписываемые поэтом Христу-отроку: «Как по мостику, кудряв 
и желторус, // Бродит отрок, сын Иосифа, Исус» [1, т. 1, с. 298].

Истоки этого русифицированного типа юного Христа – 
златовласого и солнцеголового, следует искать, на наш взгляд, 
прежде всего в православной иконописной традиции, в соответствии с 
которой светловолосыми нередко изображаются херувимы и ангелы.

На иконах, хранящиеся в Казанской церкви села Константинова, 
где крестили Есенина, маленький Иисус изображен не только 
светловолосым, но и голубоглазым, что в иконописной практике 
встречается крайне редко. Можно предположить, что в доме деда и 
бабушки, где было много икон и духовных книг, будущий поэт мог 
с ранних лет видеть именно такой тип Христа – младенца, сидящего 
на руках у Богородицы. Отсюда и могли родиться в его поэтическом 
воображении вполне естественные параллели между собственным 
отроческим обликом и ликом юного Христа, подкрепленные верой 
в покровительство ему самой Богоматери: «Пусть не я тот нежный 
отрок // В голубином крыльев плеске, // Сон мой радостен и кроток 
// О нездешнем перелеске» [1, т. 1, с. 285].

Таким образом, внутри «христологической» темы у Есенина 
можно выделить несколько вполне самостоятельных циклов. 
И все же в их взаимодействии можно обнаружить внутреннюю 
логику образа Иисуса Христа: образ трогательного и отважного 
Богомладенца в произведениях 1916-1917 гг. очень скоро сменяется 
образом «светлого отрока», в котором черты юного Спасителя 
несут на себе узнаваемую печать крестьянского детства поэта. 
Образ Христа-странника из стихов 1914 года трансформируется в 
произведениях революционного периода в образ вестника новой 
эпохи «светлого гостя» – «русского Мессию» и «нового Спаса».
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1.8 Шетел филологиясы
1.8 Иностранная филология

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ 
В ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВАФЕЕВ Р. А.
д.ф.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

БАЙМАГАМБЕТОВА Д. С.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В сегодняшнем Казахстане важность внедрения трёхъязычия 
определяется тем, что в стране повысился интерес к изучению 
иностранных языков, изменилось отношение к изучению культур 
других народов. Граждане Казахстана, приобщаясь к мировой 
культуре через непосредственное овладение иностранными 
языками, испытывают на себе их влияние. Такое влияние 
особенно проявляется сейчас в профессионально ориентированной 
межкультурной коммуникации при установлении контактов 
отечественными предпринимателями, фирмами и организациями 
с зарубежными партнерами в различных сферах деятельности 
человека. В казахском языке стали использоваться такие слова, как 
«интернет», «смартфон», «дилер», «презентация», «маркетинг», 
«шоумен», «имидж», «риелтор», «сервер», «дисконтная карта». 

Широкие современные международные связи, обусловленные 
сегодняшней казахстанской деятельностью, ставят актуальную задачу 
проведения новой языковой политики, необходимой для подготовки 
специалистов по иностранному языку, способных успешно 
реализовывать различные нововведения в сферах производства, науки 
и техники, при создании новых технологий в процессе контактов с 
зарубежными специалистами. В этой связи в казахстанской системе 
образования происходят значительные положительные изменения: 
открываются и довольно успешно работают нетрадиционные типы 

образовательных учреждений – лицеи, гимназии, колледжи, где 
уделяется большое внимание и выделяется большое количество часов 
на изучение не только первого, но и второго иностранных языков. 
При этом значительно возрос интерес школьников и их родителей 
к билингвальному образованию, что повлекло за собой появление 
лингвистических школ [1, с. 10].

Изучение второго иностранного языка способствует и 
реализации педагогического аспекта обучения – «обучения 
учащихся искусству человеческих отношений в принципе, 
мастерству общения вообще и общению в поликультурной сфере 
в частности. Это большая педагогическая задача всестороннего 
развития личности, формирования такого важнейшего качества, 
как коммуникабельности (общительности), вызывающей чувство 
полноты жизни, ощущение личного успеха, уверенности в себе... 
Таким образом, второй иностранный язык в школе – это первая, 
но очень существенная ступень в формировании лингвистически 
интересной личности. Лингвистическое образование, т.е. изучение 
языков и культур, тесно связано с реализацией двух важнейших 
тенденций в современном мире: фундаментализацией образования 
и интеллектуализацией личности » [2, с. 159].

Известный советский и российский учёный-лингвист, доктор 
филологических наук Вафеев Р.А. всегда старается акцентировать 
внимание на значимую роль изучения и внедрения трёхъязычия в 
школьное образование «На рубеже XX-XXI столетий принято считать, 
что современный интеллигент должен владеть не менее, чем семью 
языками, ибо только он может быть реальным лингвистическим 
воплощением политического, экономического, культурологического 
и других компромиссов в мир, разделенном столь многочисленными и 
разнообразными языковыми и национальными барьерами» [3, с. 71-76].

Понятие «полиязычие» для меня как для педагога наполнено 
еще и некоторыми аспектами профессионального плана. А именно: 
осуществление межпредметных связей на уроках; расширение 
кругозора младших школьников и культурное взаимообогащение 
путем овладения тремя языками; воспитание толерантности и 
интернационализма. В системе непрерывного образования внедрения 
трёхъязычия в школьном образовании позволяет осуществить 
гуманизацию и гуманитаризацию образования детей, усиливая 
их развивающую, обучающую, культурную и практическую 
направленность. Но в связи с модернизацией иностранных языков 
встречаются ряд актуальных проблем, таких как 
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• устаревание методических пособий и учебников
• лингвистические изменения: изменения произношения 

и расширения значения многих слов, которые происходят в 
иностранных языках, особенно в английском языке

Для решения этих проблем можно предложить следующие 
решения:

• создать преемственность в образовательном процессе: должна 
существовать связь между школой и вузовской программой, как 
механизмы преемственности в области иностранного языка между 
начальной, средней и старшей школой. Это поможет внести весомый 
вклад для успешного овладения иностранным языком.

• проводить семинары с участием преподавателей вузов и 
учителей иностранных языков старших классов

• параллельно использовать отечественные и зарубежные 
учебники, что позволит учащимся овладеть современным живым 
языком с наименьшими затратами сил.

Поскольку на сегодняшний день в Европе выпускаются 
словари, которые публикуют новые слова, вошедшие в лексикон в 
данном году, а также в словарях встречаются пометки об изменении 
произношения и расширении значения многих слов. Отечественные 
авторы учебников по иностранным языкам не успевают следить за 
этими изменениями. Таким образом данная проблемы найдет свое 
решение [4, с. 120–122].

Известный специалист в области лингвистики и методики 
преподавания иностранного языка С. Г. Тер-Минасова справедливо 
отмечает, что с недавнего времени изучение языка стало более 
функционально: «Небывалый спрос потребовал небывалого 
предложения. Неожиданно для себя преподаватели иностранных 
языков оказались в центре общественного внимания: легионы 
нетерпеливых специалистов в разных областях науки, культуры, 
бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности 
потребовали немедленного обучения иностранным языкам как 
орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка 
– иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им 
исключительно функционально, для использования в разных сферах 
жизни общества в качестве средства реального общения с людьми 
из других стран» [5, с. 110].

Преподавание языка приобрело прикладной характер, в 
то время как раньше оно было сравнительно отвлеченным и 
теоретизированным. Еще Аристотель вывел знаменитую триаду 

преподавательской этики, которая как нельзя лучше соотносится 
с современными требованиями: логос – качество изложения, 
пафос – контакт с аудиторией, это соотношение к окружающим. 
Это правило справедливо и для оратора, и для актера, и для 
преподавателя иностранного языка, роль которого предполагает и 
две первые ипостаси. Функции педагога в образовательном процессе 
значительно изменились. Личность преподавателя в данном случае 
отходит на второй план, влияние ее на аудиторию, которая, в свою 
очередь, не уменьшается, а наоборот, возрастает.

Но самое главное, конечно, это методы преподавания 
иностранных языков. Один из самых серьезных и всеобъемлющих 
методов изучения иностранного языка – лингвосоциокультурный, 
предполагающий апелляцию к такому компоненту, как социальная и 
культурная среда. Сторонники этого метода твердо уверены, что язык 
теряет жизнь, когда преподаватели и студенты ставят целью овладеть 
лишь «безжизненными» лексикограмматическими формами. Некто 
заметил, что «личность – это продукт культуры». Язык – тоже. И 
убедительнее всего это подтверждают наши языковые ошибки. Мы 
думаем на казахском или русском и только потом переводим слова 
на иностранный язык, сопоставляем с правилами грамматики, потом 
говорим предложение. В начале обучения этот процесс является 
слишком утомительным. Поэтому необходимо учить его мыслить и 
говорить на английском сразу. Именно так учатся говорить на родном 
языке дети, они буквально впитывают в себя язык. А ведь никаких 
грамматических правил они не знают. Теорию они будут постигать 
намного позднее. На этом принципе основаны многие современные 
методики изучения иностранных языков. Изучающий английский 
язык может употребить грамматически правильное выражение: 
«The Queen and her relatives», но британец с трудом поймет, что 
имеется ввиду «The Royal Family»; или к примеру такая фраза, как 
«герой-выразитель своих идей» была переведена предложением  
«The hero is llloouuudd--speaker of the author» (громкоговоритель 
автора), а в идеале требовалось перевести «mouthpiece». Такие 
курьёзы встречаются часто. Например, разница между «Don’t you 
want to go to the cinema?» и «Would you like to go to the cinema» 
невелика. А для британца первое предложение он воспримет как 
не самый лучший тон. Привычное для нашего делового общения 
«What problems are interested in?», не учитывая, что «problems» имеет 
устойчиво негативный оттенок. Правильно этот вопрос звучит так: 
«What issues are you interested in?».
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Большинство методик изначально допускают такие «ляпы», 
списывая их на «неосведомленность о стране». Но на современном 
этапе, когда интерес к отдельным культурам и нациям постоянно 
повышается, подобные ошибки уже непростительны. И мы должны 
обращать внимание наших студентов на стилистику языка не в 
последнюю очередь.

Сегодня язык – «не только словарный запас, но и способ 
человека выражать себя». Он служит для «целей коммуникации 
и способен выразить всю совокупность знаний и представлений 
человека о мире». Очень важная часть лингвистическо мышления 
– понимание языка не только в связи с определенным государством, 
но и с определенной частью страны, районом и т.д. При таком 
подходе язык идет рука об руку с культурой части страны, области, 
то есть с идеями, обычаями определенной группы людей, общества. 
Иногда под культурой понимается само общество, цивилизация.

Язык – «мощное общественное орудие, формирующее людской 
поток в этнос, образующее нацию через хранение и передачу 
культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого 
комплекса. При этом подходе к языку межкультурная коммуникация 
– прежде всего «адекватное взаимопонимание двух собеседников 
или людей, обменивающихся информацией, принадлежащих к 
разным национальным культурам». Тогда их язык становится 
«знаком принадлежности его носителей к определенному социуму».

Цель изучения языка с помощью лингвосоциокультурного метода 
– облегчение понимания собеседника, формирование восприятия на 
интуитивном уровне. Поэтому и ученики, и преподаватели, избравшие 
такой органический и целостный подход, должны относиться к языку, 
как к зеркалу, в котором отражаются география, климат, история 
народа, условия его жизни, традиции, быт, повседневное поведение, 
творчество. И в заключение: на современном этапе внедрения 
трёхъязычия в школьное образование приоритетными должны стать:

• подготовка квалифицированных педагогических кадров, 
способных и готовых осуществлять инновационную деятельность 
в общеобразовательных учреждениях;

• формирование современной системы непрерывного языкового 
образования, его преемственности;

• повышение качества иноязычного образования с учетом 
отечественных и международных требований;

• активизация инновационных процессов в языковом 
образовании;

• обеспечение доступности изучения нескольких иностранных 
языков;

•  у к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы 
общеобразовательных учреждений;

• совершенствование различных форм повышения квалификации 
преподавателей иностранного языка и увеличение учебных часов по 
иностранным языкам, так как за 150 минут в неделю невозможно 
выучить иностранный язык. Если постоянно не разговаривать на своем 
родном языке и не читать литературу на нем, можно забыть и его.
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THE MAIN LINGUISTIC AND CULTURAL SCHOOLS  
AND CONCEPTS IN MODERN LINGUISTICS 

ZHUMASHEVA A. S.
PhD, Professor, PSPU, Pavlodar

BILYALOVA A. M.
undergraduate student, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

In modern society, the development of intercultural communication 
requires careful study and improvement of mutual understanding between 
different peoples. Cultural and linguistic differences and peculiarities 
of a particular language with different aspects cause inter-linguistic 
interference in the process of intercultural communication.
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Currently, linguoculturology is actively functioning as a complex 
science that studies the problems of interference and studies various 
manifestations of the culture of a certain people, which are reflected and 
fixed in the language. The nature of the interaction between language 
and culture, the differentiation of language and non-language (cultural) 
content linked to language units, and their integrity, provided by the 
integration of language and cultural information, are transmitted in the 
understanding of linguoculturology as a «complex scientific discipline 
of the synthesizing type, studying the relationship and interaction of 
culture and language in its functioning and reflecting this process as an 
integral structure of units in the unity of their linguistic and non-linguistic 
(cultural) content using system methods and focusing on modern 
priorities and cultural institutions (a system of norms and universal 
values)» [1, p. 37]. This definition of linguoculturology emphasizes the 
ontological unity and dissection of language and culture.

The current stage of development of linguoculturology is 
characterized by the fact that at the end of the twentieth century in Russia, 
four linguistic and cultural schools were formed:

1 Yu. S. Stepanov’s school of linguoculturology, which aims to 
describe the constants of culture in their diachronic aspect.

This school is similar in its methodology to the concept of  
E. Benveniste. Its representatives consider the conceptual approach  
dominant in the understanding of culture, in which culture is interpreted as a 
system of concepts, while the concepts are the units of culture. such a broad 
interpretation makes the term culture synonymous with the term worldview, 
which coincides with the worldview and worldview. Russian speakers 
can see the system of actual concepts and their detailed commentary in 
Yu.S.Stepanov’s work «Constants: a Dictionary of Russian culture» [2, p. 49].

2 The school of N.D.Arutyunova, which studies universal terms of 
culture from texts of different times and peoples.

Representatives of this school study cultural phenomena extracted 
from texts of different epochs from the position of an external observer, 
rather than an active real native speaker. Interesting in this regard is the 
research of N. D. Arutyunova «Language and the world of man», aimed 
at studying the universal terms of culture extracted from texts of different 
times and peoples [3, p. 714].

3 V. N. Telia’s School, known as the Moscow school of 
linguoculturological analysis of phraseological units, which studies the 
mastery of cultural semantics directly through the subject of language 
and culture (the position of mental linguistics).

In contrast to the above schools of V. N. Telia and her students explore 
cultural phenomena in language from the position of a native speaker of a 
living language, directly through the subject of language and culture. It is 
believed that the phraseological school of V. N. Telia is the basic school 
of linguoculturology. The subject of study in this concept is phraseological 
units, and the goal is to describe their cultural and national connotations 
and identify «characterological features of the mentality» [4, p. 48].  
According to this concept, culture is viewed from the standpoint of mental 
linguistics. This concept is close to the position of A.Vezhbitskaya, that is, 
the study of language entities occurs from the point of view of the speaker’s 
mentality, speech-activity mental States. According to V. N. Telia,  
the cultural content is divided according to the structure of the culture 
itself and represents a connotation. «Cultural connotation is in the most 
General form an interpretation of denotative and figuratively motivated, 
quasi-denotative, aspects of meaning in the categories of culture» [4, p. 48].

4 The school of linguoculturology, established at the Russian 
University of peoples ‘ friendship by V. V. Vorobyov, V. M. Shaklein and 
others, developing the concept of E. M.Vereshchagin and V. G. Kostomarov.

The views of the representatives of the fourth school develop the 
linguo-cultural concept of E. M.Vereshchagin and V. G. Kostomarov, 
based on which linguo-cultural studies are «a kind of modern successor 
of linguo-cultural studies» [1, p. 32].

In our opinion, the study of linguocultural interference is an applied 
aspect of linguoculturology. in this sense, we are close to the position of 
linguo-country studies as a linguometodic discipline.

As you can see, representatives from each of the schools give 
their own understanding of cultural linguistics. In our opinion, the 
interpretation of all known definitions of linguoculturology (V. N. Telia,  
V. V. Vorobyov, V. A. Maslova, etc.) allows us to develop a universal 
definition of science, according to which linguoculturology is an 
interdisciplinary branch of modern linguistics in the anthropological 
paradigm of scientific knowledge, which is a complex science of a 
synthesizing type that arose at the intersection of related Sciences in the 
concept of « language - culture - language personality», which studies 
and describes the correspondence of language and culture in their 
synchronous interaction and reflects this process through a certain way 
selected and organized set of cultural values in the form of a system of 
complex inter-level units-linguocultures in order to identify the national 
«picture of the world» embodied in this national language, and solve 
educational, educational and intellectual tasks of training.
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In the course of various schools in the last decade, many works on 
linguistic and cultural topics have been published in Russia. But most 
fully in modern linguistics theoretical and methodological foundations 
of cultural linguistics outlined in the work of V. V. Vorobiev «linguistic 
Culturology: theory and methods» [1] a Study done in the tradition of 
humboldtiana: the study of culture, embodied in language, is proposed 
to be based on hypotheses Sephira the period, and actively use the 
terminology introduced by L. Weisgerber.

Cultural linguistics is considered as a theoretical base linguistica 
and area studies; its main object the author refers to «the relationship and 
interaction of culture and language in its functioning and the study of the 
interpretation of this interaction into a single system integrity», and the 
subject of this discipline is the «national form of existence of society, 
reproduced in the system of linguistic communication based on its cultural 
values», that is, material and spiritual culture created by mankind, and 
expressed in language, all that is «language world picture» [1, p. 37] .

V. V. Vorobyov distinguishes between language and cultural 
meanings: the subject of linguoculturology is not all language units, but 
only those that have a linguoculturological meaning. The study of the 
linguistic and cultural meaning of a language unit is proposed to be carried 
out using the system method within the framework of semiotics, or the 
theory of meaning, which consists in the unity of semantics, sigmatics, 
syntactics and pragmatics. The use of the system method in the study of 
linguistic and cultural objects allows us to get «a holistic view of them 
as units in which the actual language and non-language content are 
dialectically linked» [1, p. 43].

The undoubted merit of Vladimir Vorobiev is the introduction of 
the basic units of linguistic and cultural analysis of linguocultures. To 
describe the differences between a word and a linguoculturema, the 
category «nearest/further meaning of the word» is used by A.A. potebni. 
Linguoculturema, in contrast to the word, has a more complex structure: 
the content plan is divided into language meaning and cultural meaning. 
Linguoculturema has a connotative meaning and « lives as long as the 
ideological context lives. who gave birth to it» [1, p. 52]. It can be 
expressed as a single word, or as a text of «considerable length».

Differentiate linguocultural by the structure, the nature of the 
sources, occurrence in a particular linguistic and cultural field.

The conceptual framework described above can be applied in 
various studies. Russian language is used for studying the field «Russian 
national personality» based on the corpus of texts taken from classical 

Russian literature.the results obtained are used in the course of teaching 
Russian as a foreign language.

V. V. Krasnykh also solves similar problems: in the work» 
ethnopsycholinguistics and linguoculturology», she defines The latter 
as «a discipline that studies the manifestation, reflection and fixation 
of culture in language and discourse, directly related to the study of the 
national picture of the world, language consciousness, and features of the 
mental-linguistic complex» [5, 12.] It is proposed to identify linguistic 
and cultural specificity through the use of a linguocognitive approach to 
communication, since it allows us to analyze both its General linguistic 
aspect and its national deterministic component [5, p. 20-21]. However, the 
author does not draw a clear line between the two disciplines under study: 
the commonality of their problems is stated, the theoretical premise of 
both is considered to be the Sepir - Whorf hypothesis, but the author does 
not identify differences in the methods of research of these disciplines.
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TYPES OF KAZAKH AND ENGLISH MEDICAL TERMS

BORANKULOVA B. Y.
graduate student, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan 

It is not impossible to be aware of any scientific knowledge without 
mastering terminology peculiar to a particular field of science. There 
are terms related to specific scientific terminology and terms related to 
different scientific terminology. Terms are made in various ways. Some 
words that existed in the literary language acquire a terminal meaning, 
and included in the terminology of a certain industry and are completely 
fixed in it. The terminology of each national language is formed based 
on a certain scientific position.

Modern scientific terminology of the Kazakh and English languages 
is the result of a long process of historical development of the scientific 
language.

We can say that many of the Kazakh outstanding persons of the early 
20th centuary knew the law of language and ways of word-formation besides 
an excellent command of the language. The works of A. Baitursynov,  
E. Omarov, M. Zhumabayev, Zh. Aimautov, Kh. Dosmukameduly,  
Zh. Kuderin, K. Zhubanov and other specialist are a proof to it. 

In the history of Kazakh linguistics K. Zhubanov is known as one 
of the specialists who made a contribution to systematic and scientific 
development of the Kazakh language terminology. This was stated by 
D. Zharykova in her article at the Republican scientific and practical 
conference dedicated to the 100th anniversary of G. Zhubanov. She wrote: 
«K. Zhubanov proposed 4 principles that should be used in creating a 
term: lexical-semantic, synthetic or morphological, analytical or syntactic 
and calque translation.» [1, 246 б.]. 

A term of any industry language is made with different term-forming 
patterns. 

Medical terminology includes all of the specialized vocabulary that 
medical professionals use to identify human anatomy (structures) and 
physiology (functions), as well as words that indicate location, direction, 
planes of the body, medical status, and instructions for administering 
medication. Medical terminology also includes eponyms (Lou Gehrig’s 
disease, Nechiporenko Test, etc.), which will be important to learn in the 
health-care field. An eponym is a word that is created from the name of 
a person. A medical eponym is created by naming a disease, a test, or 

another facet of medicine for the person who discovered it, suffered from 
it, or in some other way contributed to it by way of a legacy. 

Medical terminology is constructed systematically. These terms are 
often a combination of prefixes (at the beginning of words), roots (generally 
in the middle of words), and suffixes (at the end of words). Although not 
all medical terms are the result of combining Latin or Greek word parts, 
many are. Learning these word parts and acquiring the ability to combine 
them in meaningful ways will help you to recognize and understand new 
combinations when you encounter them in the workplace. You will be able 
to work through unfamiliar terms by analyzing their parts.

It is known that each language consists of the vocabulary of the 
language itself and an international term. So it concerns the language 
of medicine too. 

In the Kazakh and English languages, medical terms are composed 
in analytical (syntactic), synthetic (morphological), lexical and semantic 
ways. The first two of them are considered in this article. 

1 Medical terms formed by synthetic way. 
A well-known scientist in the field of General linguistics,  

G. Kaliev defined a synthetic form of forming languge as following: 
«Синтетикалық форма - сөздің негізіне қосымшалардың жалғануы 
арқылы туатын, яғни аффикстік тәсілмен жасалатын сөз формасы» 
in his «Explanatory dictionary of linguistics terms» [2, 290 б.]. 

K. Ayapbergenova considers several approaches used in medical 
term formation in her research work on the formation and development of 
medical terminology in the Kazakh language. She divides the main word-
forming affixes (appendices) involved in medical term formation in the 
Kazakh language into productive and relatively productive [3, 15-16 б.б.]. 
Finally, researcher states that the synthetic approach is more productive 
ways, and the analytical approach is the most productive one. 

The most suspectable term-formation verb amongst is the initial 
form of the verb in the Kazakh medical language. For instance, қан 
айыру, зарарсыздандыру, тұншығу, кесіп тастау, and etc.. 

Analyzing the structure of th English medical terms, you determine 
them as the general affixes and special medical affixes and the can be divided 
into the following groups depending on their morphological functions: 

a) Noun forming endings: ia- (special), -tion (general), -ing,-er/-
or (general), -ment (general), itis/- itidis (special), -oma (special), -y 
(special), -ist (general),- ism (general), -is (special), -ery/-ory (general), 
-ian (general), -logy (general) 

b) Adjective formimg endings:
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-al/-ic,-ac, -ary/-ory (general),-ous (general), -ing (general) 
c) Етістік жасаушы жұрнақтары
-ate, -ize (general)
There are also word-forming prefixes in both medical languages. 
They are prefixes of Greek origin as a / an-, anti-, dia-, dys -/ dis-, 

hypo-, hyper-, meta-, para-, peri-, pseudo-, pan-, syn-, sym-.
Latin prefixes as: ab-, ante-, bi -/ bis-, co-, com-, contra-, di- / dis-

,- in /-intra-, intro-, per-, sub-, super-, trans-.
For instance, microbiology (eng.), микробиология-mikrobiologia 

(kaz.), paramedical (eng.), парамедициналық-parameditsinalyk (kaz.).
There are also singular/plural suffixes in the English medical languge 

that permeate from Greek and Latin, creating the form of the word. For 
example, petechia - petechiae, nuclius - nuclei, viscus - viscera, etc.

Depending on the proportion of Latin terms in the formation of 
terms in English and the lack of ability to compose a new term in the 
native language, certain root terms of Latin are left .

The main source in creating new words is the root words of the Greek 
language too. For example: nephrectomy, ophthalmoscopy, erythrocyte. 

According to linguists, the second reason for using Greek roots in term 
formation is that the peculiarity of their linguistic character. Some affixes 
(prefixes hyper-) and (suffixes-itis,-oma) are more convenient and productive 
for creating a term than prefixes super- in Latin. Therefore, doctors use 
supertension (Lat) in contrast to the term hypertension (Gr.) in English. 

2 Medical terms formed by analytical way. 
It is considered that national Kazakh medical language has a large 

number of analytical terms. Scientists have different opinions about the 
method. However, terminologist Sh. Kurmanbayulu defines techniques of 
collocation, duplication, combination, reduction as an analytical approach 
of forming new terms based on the work published by specialists of the 
A. Baitursynov Institute of linguistics [4, 133 б.]. This approach is also 
determined as productive one.

In Kazakh and English medical terminology, terms in a complex 
structure are classified by structural and semantic features.

G. Kaliev about the structure of the word stated: «Құрылым 
(тілдік) орыс. строение, структура-күрделі синтаксисттік бірліктегі 
бөліктердің грамматикалық байланысы, бір-біріне қарым-қатынасы» 
[2, 189 б.]. 

According to structure Kazakh and English medical terms are 
divided into:

1 Root terms (one compoment terms). They are subdivided into: 

А) simple or single root terms: heart, liver, vessel, pain, throat, 
blood, patient, disease; ауру, бауыр, жүрек, қан, ота, тамыр, өт, 
көмей, емхана.

Б) derived terms from the same root words and suffixes:
ligament, sweating, pacemaker; қышыма, іріңдік, жүктілік, 

безгек, шынашақ, жұтқыншақ, улы.
В) complex, contains at least two roots: асқазан, қанжел, жемсау, 

есекжем, желұшық, өлім-жітім, қол-аяқ, ішек-қарын, несепағар, 
көкет; electrocardiogramm, smallpox, gallbladder, medicare, medicaid, 
chemotherapy.

2 Multi-component or combined or terminological combinations: 
blood pressure, general practitioner; жілік майы, бел омыртқа, ас 
қорыту жолдары, аш ішек, тоқ ішек, қан қысымы; correction for 
displacement, milk of magnesia, neck of a tooth, to operate on; тіс 
қалтасы, асқазан қыжылы, баланы іштен жарып алу, etc. 

As a result of studying the structure of medical terms in Kazakh 
and English, we determine: 

1 The noun medical terms are typical in both languages;
2 complex medical terms are formed according to the synthetical 

word-formation laws in the Kazakh language;
3 possessive and ablative cases and endings of adjective play a 

sufficient role in the Kazakh medical language;
4 the functions of such term-formation role is performed by auxiliary 

words of, for, on, etc.
Medical terminology also includes eponyms, which will be 

important to learn in the health-care field. 
The scientific works of N. Aldashev [5], A. Kaidar [1998] [6],  

Sh. Kurmanbayuly [2009] [7] consider the problems of abbreviated words 
in the Kazakh language.

All the abbreviations belong to the noun. According to the ways of 
forming of the abbreviations Sh. Kurmanbayuly defined them as follows:

а) Initialisms: ДДСҰ (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы), 
КТ (компьютерлік томография), УДЗ (ультра дыбыстық зерттеу); 

b) Syllable abbreviation: ДенСауМин (Денсаулық сақтау 
министрлігі).

c) Mixed abbreviations: ҚазОРҒИИ (Қазақ онкология және 
радиология ғылыми-зерттеу институты) [7, 9 б.].

The English abbreviated words are divided into abbreviations and 
acronyms based on their sound and graphic structure. 

Types of abbreviations in the English language:
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a) Initialism: WHO (World Health Organisation), ED (Emergency 
Department), GP (General practitioner), MBP (mean blood pressure), 
HT (heart transplantation), ADA (American Dental Association). An 
initialism is formed from the first letters of a group of words. We 
pronounce each letter individually.

b) Acronyms: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), 
GP (General practitioner).

An acronym is formed from the first letters of a group of words. 
We pronounce the acronym as a word. 

c) Shortnings: flu – influenza (an illness), medicaid (medical aid), 
medicare (medical care)

Each term has a tendency to shorten the word in English.
The Kazakh language is far behind in the number of abbreviations 

compared with English..
Simple abbreviations in the Kazakh language have their advantages, 

i.e. it is not difficult to receive medical information, as well as the ability 
to transmit accurate information to the recipient during translation.

Abbreviations from Latin are widely used both in the written official 
style of specialists in the field of medicine, and in the informal style of 
colloquial speech.

In the field of medicine, lexical abbreviations are widely used in 
professional colloquial speech.

To sum up, we can say following:
a) Depending on the structure of medical terms in Kazakh-English, 

they are divided into the following groups: 
Simple terms, complex terms (composites), formed by merging 

words, word-combinations (compound words denote each other in an 
attribute relationship), abbreviated terms (abbreviating words with letters).

b) A comparative analysis of the structure of medical terms revealed 
that there are a number of terms:

N+N- blood pressure - қан қысымы;
A+N- hospital aircraft - санитарлық самолет (ұшақ);
N+of(for)+N-age of teething-тіс шығатын уақыт;
Participle I+N-soothing agent-тыныштандыратын зат; 
Participle II+N-balanced anesthesia-теңдестірілген наркоз; 
N in possessive case+N-Adam’s apple-Адам алмасы, көмекей 

шодыры, қадық 
Medical multicomponent terms in the Kazakh language are often 

found compared to English. The main reason for this is the lack of 

alternative terms in the narive language, so when forming new terms in 
the native language, you have to use descriptive translation.
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ABBREVIATIONS AS A MEANS OF COMMUNICATION

VASSILENKO Y. N. 
English language teacher, Secondary School named after M. Kairbayev,  

Aktogai district, Pavlodar region

In the modern world full of information, time for communication and 
correspondence is less and less. As it paradoxical may sound, the more 
information a person owns, the more ways he searches for its reduction 
and transmission in a more concise form. One of the best ways to shorten 
words and phrases is to use abbreviations.

Today they are found everywhere in general English, in business 
correspondence, in SMS messages and chats, in international terms. 
Many of them are used often enough, therefore, not only students of 
English, but also an ordinary modern person should master a couple of 
the most common of them.
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The main reason for their appearance is the specificity of 
communication on the Internet and the need to save your and others’ 
time wherever possible.

In my work I tried to answer the following questions: «Do students 
use English abbreviations in online communication? Do students 
know the meaning of these abbreviations? What is the main reason for 
using abbreviations in communication: saving time, the desire to be 
an advanced conversationalist, or something else? Does the English 
abbreviation have a future as a linguistic feature? »

Today the abbreviation is to ensure the transfer of the maximum 
amount of information (semantic content) with minimal use of the 
material shell of the language (sound shell and graphic form), that is, 
again, to increase the effective communicative function of the language.

It is customary to distinguish several types of abbreviations:

Table 1
Abbreviations

Common Special International
Daily SMS 

chat
Expression 
of feelings

Branch of 
science

IT 
technology

USA

2day LOL B.Sc DNS NASA
4ever ROFL M.A www NATO
2night OMG Ph.D usb UNESCO

B4 M.D

- abbreviations used in SMS correspondence, for example: 2day, 
4ever, 2nite, B4;

- abbreviations for emotions, for example: LOL, ROFL, OMG;
- special abbreviations that are used in various fields of science, 

for example: B.Sc
- abbreviations used on an international scale, for example: USA, 

NASA [1].
Thus, abbreviation as a method of word formation is a reduction process 

in which full commutative units with all qualities of words are formed.
Features of using the English abbreviation in online communication.
An analysis of the literature showed that most of the acronyms used 

on the Internet are well-established abbreviations of template English 
phrases. And this is quite logical, because the homeland of the Internet 
is the United States of America, and it was English that remained the 
dominant language of the Web.

Making contact with a stranger in a forum, chat or ICQ, we often 
don’t know about his cultural level, social status, level of education, but 
in the process of virtual dialogue, we learn a lot about the interlocutor. 
In the process of communication, interest arises in the interlocutor, who 
first of all skillfully uses the appropriate speech tactics, and secondly, 
knows how to recognize and respond to the tactics of the interlocutor.

Today writing electronic messages, reading them from the screen, 
sending photos and video materials - everything has become like a 
conversation. And in order to somehow enliven such a conversation, add 
emotions and feelings, in online communication began to use emotionally-
colored icons and abbreviations to describe feelings, emotions of the writer.

Abbreviations of a kind play the role of the so-called «colors of 
eloquence», which are designed to decorate speech in communication, 
just like speakers, using different tricks and methods, decorate their 
speech. And if the interlocutor does not use such «colors of eloquence» in 
on-line communication, he risks losing the location of «advanced» users. 
That is, we can conclude that abbreviations act as a kind of «access» to 
recognition among «advanced» users.

Often you can see English words, abbreviated using phonetic writing to 
the following abbreviations: «2day», «b4» and others. Thus, compactness, 
speed and lack of grammar and spelling rules are characteristic features of 
modern virtual communication. All this led to the introduction and wide 
distribution of new spellings, abbreviations. Another reason for the use 
of abbreviations in online communication is a craving for unusualness, 
innovation, to which what had not happened before. It also attracts a 
certain freedom in the creation of such reductions (at first they are used in 
a narrow circle of people), sometimes in the youth environment a similar 
phenomenon arises as a protest against norms, expressiveness [2].

By analyzing the characteristics of the chat language, full 
abbreviations and truncations, we can distinguish its positive and negative 
sides. Unconditional advantages include the following properties:

- Transfer of more information in a minimum amount of time;
- The ability to transmit information when the recipient is unavailable;
- The ability to learn to concisely and clearly articulate your thoughts;
- simultaneous transmission of information and emotions (can 

convey the intonation of oral speech);
Among the negative characteristics stand out difficulty in 

understanding the content and neglect of the rules of grammar and spelling.
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Using this «flexibility» of the language, the absence of restrictions, 
online communication of adolescents allows you to be creative and kind 
of enrich the language.

Thus, for a modern person working and communicating on the 
Internet, it is not enough just to learn and use the English language, it is 
also necessary to be able to use special speech tactics for networking, 
positive self-presentation and cultural exchange via the Internet.

Questioning results for adolescents «14-17 years old Secondary 
school named after M. Kairbaev № 2»

The basis of my research was «Secondary School named after  
M. Kairbaev No. 2», the study involved students aged 14-17 years. At 
the beginning of the study, I set a number of tasks:

1 Determine how often students communicate in chat rooms, social 
networks, which ones they prefer.

2 To determine the attitude of students to the use of English 
abbreviations when communicating on-line.

3 To reveal the meaning of English abbreviations for communication 
on the Internet.

Do you know what English abbreviations are?
Have you encountered abbreviations of English phrases such as 

SMS, M.D, IDK, JK?
Do you use abbreviations in on-line communication?
Do you consider abbreviations an integral part of on-line 

communication?
Do you think abbreviations are a real way to save time?
Do you need more information on using English abbreviations?
Do you find people who use abbreviations in online communication 

advanced?
Do you think that the use of English abbreviations affects the quality 

of learning English at school?
Thus, the survey conducted allowed us to draw the following 

conclusions:

Diagram 1

As additional information, students would like information on the 
abbreviation of certain words, on writing individual abbreviations, as 
well as respondents would like to have abbreviations on certain topics.

In this work, the abbreviations most commonly found on the Internet 
are systematized, analyzed and classified. All this, undoubtedly, will be 
useful to those novice Internet users who want to fully and competently 
communicate virtually and, going to the «World Wide Web», do not 
get lost in guessing about the decoding of the abbreviations found there. 
Therefore, speaking about the results of the study, the main results of the 
work can be called the following: indeed abbreviations are popular and 
are increasingly used in adolescence. According to the respondents, the 
main advantages of using English abbreviations in online communication 
are: real time savings, as well as incentives for learning English at school.

The practical value of this study is to systematize existing English 
abbreviations according to topics and meanings for effective use in 
communication on the Internet and to create a convenient classifier of English 
abbreviations in the form of a brochure that fully and in detail explains their 
features of use, decoding, as well as appropriate use. She will serve as an 
indispensable assistant when communicating in online, chat, forums, etc.
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КОНЦЕПТ «БРЕКСИТ» 
В СОВРЕМЕННОМ БРИТАНСКОМ МЕДИА ДИСКУРСЕ

ЖАУКЕНОВА Д. Е. 
магистр, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар 

XX-XXI век ознаменовались изменением коммуникативных 
процессов, благодаря которым происходит активное воздействие 
современных средств массовой информации на реальную жизнь. 
Бурное развитие нынешнего общества, увеличение способов 
распространения информации, рост и совершенствование медийных 
рынков, рост и развитие цифровых технологий приводят к тому, 
что одной из самых распространенных сфер употребления языка 
является медиадискурс [1].

Т. Г. Добросклонская, считает, что «сегодня восприятие 
человеком окружающего мира в очень большой степени зависит от 
того, каким представляют этот мир средства массовой информации» 
[2, с. 22]. Действительно, тексты новостных сообщений, 
опубликованные в СМИ, являясь результатом интерпретации 
какого-либо события автором, предстают перед читателями как 
авторский взгляд на те или иные события и накладывают отпечаток 
на восприятие происходящих в мире событий. Преподнесение 
событий и их интерпретация опираются на культурные традиции 
читателей и авторов сообщений.

Информация о политических и экономических событиях, 
происходящих в той или иной стране, стремительно распространяется 
в СМИ и становится предметом активных обсуждений. Сложившаяся 
ситуация способствует появлению новых неологизмов в 
общественнополитической лексике, а также новых интерпретаций 
знакомых всем значений общеупотребительных слов. 

Одним из таких неологизмов, появившимся в начале XX века 
и прочно вошедшим в английский язык и британскую культуру, 
стало слово Brexit. Причиной появления этого речевого явления стал 
референдум, проведенный 23 июня 2016 года в Великобритании. 
Референдум должен был разрешить вопрос о нахождении 

Соединенного Королевства в Евросоюзе. Большинство с небольшим 
перевесом проголосовало за выход из Евросоюза.

Обсуждение референдума в средствах массовой информации 
привело к тому, что 15 мая 2012 года блоггер Питер Уилдинг в 
социальной сети «Твиттер» в статье «Stumbling towards the Brexit» 
впервые употребил это слово [3]. 

Дальнейшие общественно-политические  события 
способствовали широкому использованию слова Brexit. 

За незначительный промежуток времени были придуманы и 
закрепились в английском языке такие производные слова, как 
Brexiteer – стороник Брексита, Bremoaner – противник Брексита, 
Brexcuse – упоминание о Брексите в попытке объяснить свои 
неудачи, Brexodus – массовый отъезд частных лиц и компаний из 
Великобритании в связи с Брекситом, Brexicon – новые слова и 
выражения, используемые для обсуждения Брексита.

Стоит отметить тот факт, что слово Brexit используется чаще 
всего политическими репортерами, обозревателями, журналистами. 
Для них Brexit представляет интерес не как лексическая единица, а 
как слово, представляющее, описывающее определенный концепт, 
являющийся некоторой частью общественно-политического 
дискурса. Концепт «Brexit» показывает отношение к этому явлению 
в Великобритании в контексте эмоций, переживаний, ассоциаций.

Отношение к Brexit выражается через использование оценочных 
прилагательных, метафор и запоминающихся фраз. Авторы статей 
дают однозначное понимание своих политических взглядах и 
отношении к выходу из ЕС, кроме того зачастую навязывают 
свою точку зрения на видение и понимание проблемы. Например, 
для описания процесса выхода страны из ЕС используется слово 
catchphrases,часто можно встретить на страницах СМИ такие фразы 
как: hard Brexit [4] – жесткий сценарий Брексита, soft Brexit [Ibidem] 
– мягкий сценарий Брексита, dirty Brexit [5] – грязный Брексит, 
spicy Brexit – острый Брексит, ‘bad-tempered’ Brexit [Ibidem] – злой 
Брексит, Brexit circus [6] – цирк Брексита, Brexit soap – мыльная 
опера под названием «Брексит». 

Поскольку авторам статей необходимо донести до понимания 
читателями сути политических событий в стране, они используют 
метафоры и противопоставления в аргументации своих суждений. 

В процессе анализа примеров употребления слова «Brexit» в 
статьях британских газет The Guardian и The Telegraph, посвященных 
теме Brexit, мы можем выявить три группы, как нам думается, 

https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/sokrashheniya-v-anglijskomyazyke
https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/sokrashheniya-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/sovety-i-sekrety/sokrashheniya-v-anglijskom-yazyke
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наиболее часто употребляемых метафор, помогающие выразить 
концепт Brexit: Brexit – divorce – Брексит – развод, Brexit – earthquake 
– Брексит – землетрясение, Brexit – road – Брексит – дорога .

Использование первой группы метафор наблюдается в 
употреблении таких фраз, как Brexit divorce bill – денежные 
обязательства, которые предстоит покрыть Великобритании перед 
ЕС (дословно счет за развод), divorce settlement – бракоразводный 
процесс, divorce deal – бракоразводное соглашение, при описании 
процесса урегулирования экономических последствий выхода из 
ЕС, например: «Brexit divorce bill: how much is it and what is it for?» 
[7]. / Счет за развод после референдума: сколько и зачем?; «Brexit 
divorce: ‘conscious uncoupling’ or bitter breakup?» [8]. / Развод с ЕС: 
«сознательное отделение» или горький разрыв?

Для описания результата референдума 2016 года и его 
последствий применяли метафоры второй группы, например: 
«Brexit earthquake has happened, and the rubble will take years to 
clear» [9]. / Землетрясение произошло, и на расчистку завалов после 
Брексита уйдут годы; «Brexit shock waves shook Britain to its core» 
[10]. / Ударные волны Брексита протрясли Великобританию до 
основания; «BREXIT: THE AFTERSHOCKS» [11]. / РЕФЕРЕНДУМ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ (дословно повторные сейсмические удары) .

Для того, чтобы представить выход из ЕС как путь, который 
страна уже прошла и / или который ей еще предстоит пройти для 
реализации Brexit, авторы статей используют метафоры третьей 
группы. Например, в заголовках статей: «Milestones on the road to 
Brexit» [12]. / Вехи на пути к Брекситу; «The key pitfalls on the road 
to Brexit» [12]. / Основные подводные камни на пути к Брекситу; 
«The Long Road to Brexit» [13]. / Долгая дорога к Брекситу .

Языковая репрезентация «Brexit», так же связана с созданием 
образа Евросоюза. Конструирование негативного образа Евросоюза 
– также одна из тактик речевого воздействия:

Sometimes portrayed as just a part of the migration debate, the 
freedom of movement enshrined in the concept of the European Union 
(whether within or without the Schengen zone) does make it more difficult 
for countries to stop suspects leaving or entering their country [14].

Создание положительного образа Европы реализуется 
следующим образом: 

The chief executive of the budget carrier said Europe had allowed 
Britons to enjoy affordable holidays through deregulating the airline industry, 
and that Ryanair would invest less in the UK if it were outside the EU [15].

Руководитель бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair 
заявил, что Европа позволяла британцам покупать авиабилеты 
по доступным ценам, поскольку государство не вмешивалось в 
авиатранспортную индустрию. Если Великобритания не будет 
находиться в Евросоюзе, Ryanair будет вкладывать меньше 
инвестиций в эту страну. В данном примере конструируется 
положительный образ Европы. 

Образ Евросоюза подается в СМИ при помощи образных 
определений:

She also urged older voters to vote Leave so their children and 
grandchildren can shape their own destiny – free from a sclerotic, over-
bearing Brussels machine which is holding small businesses and the 
economy back [16].

Определения «sclerotic», «over-bearing» имеют негативные 
коннотации. 

В качестве приёма для аргументации используется так же 
прием противопоставления:

Stripped of distractions, it comes down to an elemental choice: 
whether to restore the full self-government of this nation, or to continue 
living under a higher supranational regime, ruled by a European 
Council that we do not elect in any meaningful sense, and that the British 
people can never remove, even when it persists in error [17].

В данном примере использую прием противопоставления автор 
формирует у читателей негативную точку зрения на сам процесс Brexit.

Особенностью медиатекстов англоязычных газет является так 
же повторяемость, многократная цитируемость фраз, метафор и 
приемов, что так же отражается на текстовой реализации концепта 
Brexit.

Таким образом, благодаря средствам массовой информации 
неологизм Brexit стал частью общественно-политического дискурса. 
Отношение к процессу выхода страны из ЕС формируется через точку 
зрения авторов статей СМИ. Авторы статей формируют отношение 
к общественно-политическому событию в жизни страны с помощью 
оценочных прилагательных, метафор и легко запоминающихся 
фраз. Игра слов, прием противопоставления и повторяемость фраз 
позволяет авторам медиатекстов специально изменять смысловую 
структуру концепта для изменения главенствующих установок и 
понятий в общественно-политической сфере. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

САУРБАЕВ Р. Ж.
к.ф.н., профессор, кафедра «Иностранной филологии 

и переводческого дела», ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
ИЩАНОВА Г. М.

магистрант, группа Миф-12н, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Понятие «дискурс» пришло в научно-теоретический 
лингвистический мир из французского языков и с тех пор получило 
множество различных трактовок и толкований в зависимости от 
того, к какой лингвистической школе принадлежат исследователи, 
занимающиеся вопросами дискурсивного анализа. 

Категория «дискурса», как одна из ведущих категорий в 
современной коммуникативной лингвистике (так же как и в 
современных социальных науках), а также как любое активно 
использующееся и применяющееся исследователями понятие, 
допускает множество научных интерпретаций [1, с. 53]. Как 
свидетельствуют данные из научно-теоретической литературы и 
многообразие трактовок понятия «дискурс», определение понятия 
«дискурс» представляло для исследователей определенные сложности 
в силу того, что интерпретация данного понятия требует привлечения 
теоретического потенциала сразу нескольких научных дисциплин, 
таких как этнография, философия, социология, социолингвистика, 
психолингвистика, литературоведение, лингвистика, когнитивная 
психология, антропология и многих других.

Понятие «дискурс» получает различное толкование 
в разнообразных исследованиях. Так, например, в работах  
В. Г. Борботько, дискурс представлен как текст, который состоит из 
«...коммуникативных единиц языка - предложений и их объединений 
в более крупные единства, находящиеся в непрерывной смысловой 
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связи, что позволяет воспринимать его как цельное образование»  
[2, с. 8]. С точки зрения лингво-коммуникативного аспекта под 
«дискурсом» следует понимать определенную категорию естественной 
речи, реализующуюся как устно, так и письменно, обладающую 
смысловым и структурным единством и завершенностью, и длина 
которой может варьировать: от синтагматической связки в несколько 
высказываний до содержательного произведения (рассказа, беседы, 
описания, инструкции, лекции и т.п.) [3, с. 14].

Одним из ведущих определений дискурса считается 
определение, данное Ван Дейком, который разграничивал узкое 
и широкое понимание дискурса. По мнению Ван Дейка, дискурс, 
в широком смысле, является «...коммуникативным событием, 
происходящим между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) 
в процессе коммуникативного действия в определенном временном, 
пространственном и прочем контексте. Это коммуникативное 
действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные 
и невербальные составляющие. Типичные примеры - обыденный 
разговор с другом, диалог между врачом и пациентом, чтение газеты» 
[4, с. 295]. Трактуя дискурс в узком контексте, данный автор выделяет 
только вербальную составляющую коммуникативного действия и 
в этом отношении принимает термины «текст» или «разговор». В 
таком свете понятие «дискурс» обозначает «... завершенный или 
продолжающийся «продукт» коммуникативного действия, его 
письменный или речевой результат, который интерпретируется 
реципиентами» [4, с. 296]. Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что дискурс в самом общем понимании представляет 
собой вербальный результат коммуникативного акта.

Дискурс, как явление многоплановое, сочетает в себе 
характеристики различных коммуникативных актов или находится 
в определенных взаимоотношениях с ними. Так. Например, 
широкое изучение получило изучение различий таких понятий 
как дискурс и текст. Данным вопросом занимались различные 
исследователи лингвисты: Бисималиева, Макаров, Ван Дейк 
и др. Из исследований вышеупомянутых авторов следует, что 
понятие «дискурс» весьма близко к понятию «текст» и, тем не 
менее, демонстрирует ряд различий. Дискурс представляет собой 
динамическое, разворачивающееся во времени и пространстве 
коммуникативное действие, актуально произнесенный текст, а 
сам «текст» можно определить как абстрактную грамматическую 
структуру произнесенного [9, c. 78]. 

«Дискурс» также может как термин включающий в себя 
одновременно: динамический процесс языковой деятельности, 
которая включена в социальный контекст и текст, как результат 
такой деятельности. Данное понимание «дискурса» более 
предпочтительно [1, с. 55].

Таким образом, мы имеем основания утверждать, что 
в дискурсе реализуется масса различных коммуникативно-
значимых и функциональных аспектов. Так, например, согласно 
Е, И, Шейгал, дискурс характеризуется такими коммуникативно-
функциональными параметрами, как:

1) предельность и одновременно отсутствие строгих 
структурных ограничений;

2) системность;
3) функциональная завершенность и коммуникативная 

определенность конкретного дискурса [5, с, 16].
Подводя итог всему вышесказанному, представляется возможным 

заключить, что дискурс представляет собой особую речевую 
деятельность, реализующуюся в рамках заданной коммуникативной 
ситуации либо посредством интерпретации реальности коммуникантами, 
либо в виде текста, создающегося в процессе общения, В любом 
типе дискурса находят свое отражение элементы действительности, 
преломляющиеся в тематике общения, коммуникативной ситуации 
как таковой, в особенностях общения между коммуникантами во 
времени или пространстве. Такое коммуникативное пространство 
любого отдельно взятого дискурса, реализующегося посредством 
языковой личности, признается исследователями как совокупность 
персуазивных (воздействующих) факторов: прагматический 
(прагматика), мотивирующий (сигматика), аргументирующий 
(семантика), аккумулирующий (синтактика) [1]; [5]; [10].

Политический дискурс представляет собой особую 
разновидность дискурса и имеет своей целью завоевание и удержание 
политической власти. В лингвистической литературе политический 
дискурс представлен как многоаспектное и многоплановое явление. 
Под политическим дискурсом в широком смысле следует понимать 
совокупность всех коммуникативных действий, используемых в 
рамках политического общения и соответствующих стандартам 
публичной политической деятельности, осуществляемой в рамках 
традицией и проверенной общественным опытом» [6, с. 6].

На сегодняшний день существует большое разнообразие 
подходов к толкованию понятия политический дискурс. Так, 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

347346

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

например, под политическим дискурсом возможно понимать 
«... вербальную коммуникацию в определенном социально-
психологическом контексте, в которой отправитель и получатель 
наделяются определенными социальными ролями согласно их 
участию в политической жизни, которая и является предметом 
коммуникации» [7, с. 27].

На постсоветском пространстве, ряд работ, выполненных 
в данном направлении, появился в середине 90-х годов. Среди 
них следует отметить труды Г. Г. Почепцова, Е. И. Шейгал,  
А. П. Чудинова и др. Данные работы в полной мере можно считать 
основополагающими трудами, которые определили развитие 
политической лингвистики в отечественном языкознании, поскольку, 
например, классический труд А. П. Чудинова «Политическая 
лингвистика» представляет собой первую попытку обобщить опыт 
отечественных исследователей политической коммуникации не 
только в научно- теоретических, но и в учебных целях [8].

Интерес к изучению языка политического общения обусловлен, 
как показывает анализ теоретической литературы, рядом 
факторов. Во-первых, интересом к изучению функционирования 
языковой системы в рамках реального общения с точки зрения 
лингвистической теории. Во-вторых, необходимостью изучения 
политического мышления, его связи с политическим поведением, 
политическим красноречием и разнообразными видами политической 
коммуникации, а также потребностью в разработке методов анализа 
политических текстов. В рамках таких исследований, специалисты 
выявляют и изучают лингвостилистические особенности не только 
массовой политической коммуникации, но и устойчивые наборы 
языковых средств, свойственных конкретному политическому 
субъекту или характерных для определенного политического лидера, 
иными словами, в рамках современной политической лингвистики 
изучаются определенные дискурсивные практики политического 
красноречия. Таким образом, представляется возможным говорить 
о таких понятиях как индивидуально-личностный политический 
дискурс (т.е. совокупность дискурсивных практик определенного 
политического субъекта, проявляющихся в политических 
выступлениях, интервью и т.д., как, например, «дискурс Рейгана», 
«дискурс Горбачева»), или общественно-политический дискурс, 
под которым понимается совокупность дискурсивных практик, 
характерных для политического языка конкретного общества: 
«тоталитарный дискурс», «парламентский дискурс» и др. [4, с. 108]. 

Политический дискурс в частности, как и дискурс в целом, 
исследуются в рамках различных направлений современной 
лингвистики с различных точек зрения. Значительную роль 
в политической лингвистике играет когнитивный подход, 
позволяющий от описания единиц и структур дискурса перейти 
к моделированию структур сознания участников политической 
коммуникации. Моделирование когнитивной базы политического 
дискурса осуществляется через анализ метафорических моделей 
и стереотипов, концептов и фреймов политического дискурса, 
лежащих в основе политических предубеждений [5, с. 157].

Изучается политический дискурс и лингвистами-
прикладниками, а также фонетистами. Это свидетельствует о 
том, что анализ исключительно лексико-семантических аспектов 
на современном этапе не дает полноценной картины и встает 
необходимость изучать звучащий текст со всеми его особенностями.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
представляется возможным отметить, что методология 
лингвистического анализа современного политического языка 
весьма разнообразна: современной лингвистике существуют 
исследования, выполненные с использованием методик, характерных 
для когнитивистики, лингвокультурологии, лингвистики текста, 
психолингвистики, социолингвистики, риторики и культуры 
речи. Многие современные исследования ориентированы на 
использование методов когнитивной лингвистики, в том числе 
теории метафорического моделирования, широко раскрытой в 
монографии А. П. Чудинова. Во многих публикациях используется 
методика лингвостилистического анализа, а также методы, 
приемы и терминология традиционной и современной риторики. 
Многообразие используемых методов и методик обогащает 
политическую лингвистику: каждый метод имеет свои достоинства 
и позволяет обнаружить те факты и закономерности, на которых не 
было заострено внимание исследователей, принадлежащих к иным 
научным школам. Таким образом, становится ясно, что политический 
дискурс - представляет собой совокупность риторических практик, 
разнообразных просодических средств и невербальных приемов 
общения. Каждый политик, создавая особый стиль политического 
дискурса создает свой неповторимый имидж, который будет 
сопровождать его на протяжении всей политической карьеры.
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KABYLBEKOVA A. M.
post-graduate student, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

To date, the relevance of this issue is associated with the growing need 
to form linguistic and cultural competence of students in English classes 
through the study of non-equivalent vocabulary. The updated content and 
the new model of education are intended to develop in practice special 
communicative, creative abilities of education, understanding and application 
in oral speech of schoolchildren. The issue of the work is relevant, as in the 

modern world in the scientific literature approaches to the study of non-
equivalent vocabulary are extremely diverse, and the results are sometimes 
contradictory [1, p. 25]. In modern education, it is impossible for a teacher 
to ignore the phenomenon of non-equal vocabulary in English lessons, and 
on the contrary, it is important to pay special attention to the methods of 
teaching vocabulary related to the cultural realities of English and Russian. 

The problem of the formation of linguoculturological competence 
of schoolchildren is related to the understanding of the following 
contradictions: between the level of linguoculturological competence 
available to children and modern requirements to the level of 
background of schoolchildren; between insufficient level of study of 
linguoculturological material and its status as a basis for formation of 
linguoculturological competence of schoolchildren.

One of the key problems for schoolchildren in translating realities 
and non-equivalent vocabulary in foreign language lessons is the problem 
of finding the appropriate equivalent of a lexical unit.

In order to identify difficulties for students in translating realities 
and non-equivalent vocabulary from foreign language into Russian, 
we should define what these two concepts mean, consider ways of 
introducing non-equivalent lexical units of English vocabulary into 
Russian, we should analyze the schoolbooks of comprehensive school 
for the presence of non-equivalent vocabulary in them, determine which 
categories of non-equivalent vocabulary are presented in schoolbooks 
and which methods are the most appropriate for introducing different 
categories of non-equivalent vocabulary into Russian.

Non-equivalent vocabulary is vocabulary in English, which does not 
have the ability to be translated verbatim into Russian. The complication 
of non-equivalent vocabulary for study is due to the lack of concepts 
that fully replace non-equivalent lexical units [2, p. 46]. There are many 
definitions of non-equivalent vocabulary, one of which is given above. 
Thus, we can easily allocate non-equivalent lexical units into different 
categories and choose the best method for translating them.

Reality is understood as category of words or phrases that describe 
the objects and phenomena of reality inherent in a given language. They 
are part of a non-equivalent vocabulary - these are words that do not have, 
for one reason or another, lexical matches in the language of translation.

According to N. A. Fenenko, the first stage of studying realities is the 
allocation them to a certain thematic area with further branching of smaller 
lexical-grammatical groups [3, p. 57]. Following this, the first phase of the 
research was the planning of thematic classifications of English realities.
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Based on the results of the analysis of schoolbooks, 10 main thematic 
groups of non-equivalent vocabulary were identified.

In practice, the schoolbook for grade 10 [4, p. 5-152] examined 6 
main types of realities:

1) Proper names: Mary, Anne, Richard, Walt Disney.
2) Geographical: steppe, prairie, tornado, and koala.
3) Ethnographic: pie, mountain biking, paragliding, curry, ale, ice-

pack, street luge, speed skiing.
4) Socio-political: icon, keep in touch, Parliament, Duma.
5) Name of streets, squares, hotels, etc.: Hyde Park, Piccadilly.
6) Some terms, realities of life: computer, SMS, laser, hamburger, 

sunny spell, etc.
Introduction of such concepts as transcription, transliteration 

(conformity between letters and sounds of two languages), introduces 
schoolchildren to the ways of transmission into Russian of various 
English phonemes, finite combinations of consonants, combinations of 
vowel letters. In parallel, reading rules, spelling rules and transcriptional 
icons are repeated.

Thus, for training schoolchildren are invited to produce cards 
themselves, on which they record in English the names of famous singers 
and groups, various foreign companies and firms, geographical names. 
They exchange these cards, transmit in writing to Russian the realities 
specified there, and then check each other, put out estimates.

As an example of the fact that it is not necessary to literally translate 
some proper names into Russian, we offer such a game «Guess who 
it is?». For example, we call the names of famous people in Russian: 
Sergey Esenin, Gosha Kutsenko, Zara, etc. Children guess who they are. 
At the same time, they must record names in English, and next to the 
corresponding correct version in Russian: Майкл Джексон - Michael 
Jackson, Дональд Трамп - Donald Tramp, Sting - Sting, Lady Gaga - 
Lady Gaga [5, 310-315 p.].

Calking implies that individual parts of a borrowed word, namely 
morphemes or lexemes, are transmitted to the translated languages by 
appropriate equivalents. The most striking examples may be words translated 
by calking, such as: kindergarten - детский сад; brain drain - утечка мозгов.

Let’s move on to the third method of transmitting non-equivalent 
vocabulary. As the next way V. N. Krupnov identifies an approximate 
translation, which is understood as a translation of a foreign word by an 
approximate equivalent or reality of the translated language, which has 
its own specificity inherent in this people [6, 72 p.].

Examples: residence permit - прописка; Santa Claus - Дед Мороз; 
philosophy doctor (doctor of philosophy for) - кандидат наук (the 
English word is translated as the doctor of science which on the western 
system corresponds to the Russian word the candidate of science).

Most popular is the descriptive way of translating non-equivalent 
vocabulary. This approach implies that the meaning of the word is 
transmitted to the language to be translated using a detailed description 
that accurately reveals the meaning of the foreign word. In English, there 
is no equivalent of the word «сутки» in Russian, but it can be translated 
by the following phrases: twenty-four hour period; day and night. Thus, 
having a descriptive character, the expression «в любое время суток» 
will be translated as at any time of the day or night.

The interpretation of the lexical meaning of the new word must 
necessarily be accompanied by visualization. It could be a multimedia 
presentation or simply showing pre-prepared pictures with subjects studied. 
It is possible to demonstrate the objects themselves. Interesting and cognitive 
will be the screening of an educational or documentary film, for example, 
about mythological achievements: mermaids, water, lads, vourdalaks, etc. 
Viewing an excerpt from a feature film or cartoon seems productive.

The lexical meaning of the word under consideration in a shorter form 
must be written to the dictionary for new words. It is also necessary to speak 
each word with the pupils and offer them to draw up sentences in their own 
right, which would contain the studied non-equivalent words of English.

The next stage is exercises aimed at preparing students for the use 
of non-equivalent words in speech activity. One form of speech activity 
can be offered a role-playing game, such as «In the gift shop» (dialogue 
with the seller), where one foreign student will play the role of seller 
and the other will play the buyer; «In the restaurant of national cuisine,» 
where one student will play the role of visitor, and the other - waiter, etc. 
Students should be able to implement their communicative intentions 
and to focus on everyday typical situations [7, p. 9].

The applying of role-playing communicative games and speech 
situations will increase the efficiency of the educational process, 
increase the motivation of the students and prepare them for the practical 
application of language in real life.

At the end of the work on the new words, the teacher can provide small 
original texts containing non-equivalent vocabulary. For example, you can 
offer texts from R. Bradbury’s book «The Martian Chronicles»: «The snow 
dissolved and showed last summer’s ancient green lawns,» [8, 76 p.] that can 
be translated as: Снег испарился и на газонах показалась прошлогодняя 
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жухлая трава. In Russian, there is a complex adjective прошлогодний, but 
there is no more specific прошлолетний. Students can also be offered tasks 
where they need to find and extract these words from the context, explain 
their lexical meaning, and make their sentences.

At the stage of quality control of drilling new vocabulary it is 
advisable to use dictionary dictates.

Sometimes pupils have to face such realities, about which they 
have no idea, and then we get acquainted with linguistical dictionaries. 
For example, not everyone knows what Dominion Day is - Dominion 
Proclamation Day, which is celebrated in New Zealand on 28 September. 
The control lesson on this topic took place in the reading lesson, where 
the children were asked to translate an excerpt from the story, in which 
they met many geographical names and names of their own. Everyone 
has successfully got the task done.

Having studied the English schoolbook of grade 10 [4, 5-152 p.], 
mostly the non-equivalent vocabulary in the book is translated by the 
method of transliteration. This method is the simplest of all, as it implies 
the exact transmission of signs of one writing by signs of another writing.

Thus, our experience shows that already in school it is necessary 
to teach pupils the basics of translation from English to Russian, as 
it contributes to the expansion of their dictionary stock, strengthens 
knowledge of grammar, teaches them to work with dictionary and 
various reference materials, makes the learning process interesting and 
fascinating. For the teacher in modern, updated education it is very 
important to understand the value of developing in pupils the skills and 
skills of independent and accurate perception of the foreign language 
text in the original, accompanied by a continuous process of knowledge 
of the other world, its realities, features, culture to the full.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТ» 
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ЖУМАШЕВА А. Ш.
д.ф.н., профессор, ПГПУ, г. Павлодар

КАРПЕЦ Б. Н.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В современной лингвистике понятие концепта, несмотря на 
достаточно широкое распространение и активное применение, до 
сих пор не получило однозначного понимания. Термин «концепт» 
используется в различных науках, в которых имеется свое понимание 
понятия. В самом общем виде под концептом понимают мысль, идею, 
лежащую в основе целого класса вещей, общепринятое мнение, точку 
зрения, то есть концепт понимается как абстрактная, обобщенная 
репрезентация объекта. Так, например, в словаре содержится 
следующее определение концепта: «…совокупность суждений, то 
есть мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных 
признаках исследуемого объекта, ядром которой являются суждения 
о наиболее общих и в то же время существенных признаках этого 
объекта …это итог познания предмета, явления…» [1].

В русском языке слово «концепт» возникает как калька с 
латинского conceptus – «понятие», от глагола concipeve «зачинать», 
т.е. значит буквально «понятие, зачатие». Ю.С. Степанов считает, 
что «концепт – явление того же порядка, что и понятие. По своей 
внутренней форме в русском языке слова концепт и понятие 
одинаковы: понятие от глагола пояти…[2, с. 43].

В 1970-е годы термин «концепт» входит в техническую 
терминологию философов и лингвистов чаще всего именно в 
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значении «чистое понятие»; иногда концепт и понятие идут через 
запятую, однако к середине 1980-х термины «концепт» и «понятие» 
все чаще употребляются дифференцированно. 

Наиболее употребительным термин «концепт» становится в 
русском языке в значении ином, чем просто «понятие», особенно 
в гуманитарных науках. 

Разграничение происходит по следующей линии: 
– понятие – то, о чем люди договариваются, их люди конструируют 

для того, чтобы «иметь общий язык» при обсуждении проблем; 
– концепты же существуют сами по себе, их люди 

реконструируют с той или иной степенью неуверенности [3, с. 114].
Исторически учение о концепте впервые рассматривается в 

трудах Пьера Абеляра, в которых под концептом подразумевается 
форма «схватывания» смысла, «собрание понятий, замкнутых в 
воспринимающую речь душе», «связывание высказываний в одну 
точку зрения на тот или иной предмет при определяющей роли ума, 
преобразующего высказывания в льнущую к Богу мысль»[3, с. 116].

В XX веке одно из первых определений концепта принадлежит 
А. Вежбицкой: «Это объект из мира «Идеальное», имеющий 
имя и отражающий определенные культурно обусловленные 
представления человека о мире «Действительность».

Термин «концепт» стал активно употребляться в 
лингвистической литературе с начала 90-х годов. Понятие 
«концепт»  было введено в  лингвистику академиком  
Д. С. Лихачевым, опиравшимся в своих воззрениях на философские 
взгляды С. А. Аскольдова-Алексеева [4, с. 267-279].

В настоящее время существуют различные определения 
данного понятия, в которых концепт понимается по-разному: как 
мысленное образование; как результат столкновения словарного 
значения слова с личным народным опытом человека; как 
ментальная единица; как концептосфера; как отпечаток культуры, 
как основная ячейка культуры и т.д.: 

– концепты – это индивидуальные представления, которым в 
некоторых чертах и признаках дается общая значимость. Концепт 
есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе 
мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода. 
Концепт есть образование ума [4, С. 267-279]; 

– концепт - термин, служащий объяснению единиц ментальных 
или психических ресурсов нашего сознания и той информационной 
структуры, которая отражает знания и опыт человека; это 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике… Это сведения о том, что индивид 
знает, предполагает, думает и воображает об объектах мира [5, c. 10]; 

– концепт – содержание понятия в отвлечении от языковой 
формы его выражения. Каждый концепт отсылает к некоторой 
проблеме, к проблемам, без которых он не имел бы смысла [5, с.10];

– концепт – единица коллективного знания/сознания, 
отправляющая к высшим духовным ценностям, имеющая языковое 
выражение и отмеченная лингвокультурной спецификой. Это 
культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный 
в плане выражения целым рядом своих реализаций. Концепт 
принадлежит национальному языковомусознанию. Концепты – это 
семантические образования высокой степени абстрактности [6, с. 280]; 

– концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; 
то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека [2, с.43]; 

– концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире 
человека, основной элемент культуры данного этноса /Лихачев Д.С./;

– у концепта нет формы, потому что он сам внутренняя форма 
смысла, который в каждой культурной среде воспроизводит 
собственные содержательные формы /Колесов В.В./; 

– это дискретная содержательная единица коллективного 
сознания, которая отражает предмет реального или идеального мира 
и хранится в национальной памяти в вербально обозначенном виде 
/Бабушкин П.А./ и др. 

В первую очередь, концепт является единицей когнитивистики. 
В этом аспекте в когнитивистике наблюдаются противоречия 
между имеющимися разнообразными обозначениями концепта как 
основного термина когнитивистики и необходимостью выработки 
нового определения термина «концепт». Хотя существует 
множество его определений и наметились определенные подходы 
к его изучению, все еще не выявлена его сущность и не приведено 
более точное определение. 

Анализ литературы показывает, что в настоящее время 
в антропоцентрической лингвистике сложилось несколько 
направлений, в рамках которых термин «концепт» рассматривается 
с различных позиций: то с позиции чисто лингвистической, то 
с позиции философии языка, то как лингвокультурема и т.д. 
Дискуссионность проблемы остается открытой, ясно лишь одно, что 
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онтологическая природа концепта сложна, а различные определения 
с различных сторон характеризуют его многогранную сущность. 

– Так, например, при одном из подходов к концепту /назовем 
его семантическим/ акцентируется внимание на семантике языковых 
концептов, основным средством формирования содержания концепта 
является семантика языкового знания / Шмелев А. Д., Булыгин Т. В., 
Арутюнова Н. Д., Вежбицкая А., Алефиренко Н. Ф. и др./. 

При другом подходе /назовем его эмпирическим/ считают, 
что концепт, выполняя заместительную функцию, является 
посредником между словами и действительностью / Лихачев Д. С.,  
Кубрякова Е. С. и др./. Концепт не непосредственно возникает 
из значения слова, а является результатом столкновения 
словарного значения с личным, народным опытом человека. 
Когнитивный статус концепта сводится к функции быть носителем 
и одновременно способом передачи смысла, к возможности 
хранить знания о мире, помогая обработке субъективного опыта 
путем подведения информации под определенные, выработанные 
обществом категории и классы [7, с. 327].

Выделяя два основных компонента концепта - общеязыковой и 
индивидуальный, исследователи считают, что концепт представляет 
собой столкновение языкового словарного значения и эмпирии. 
Способность концептов разрастаться и обогащаться за счет 
индивидуального эмоционального и культурного опыта носителей 
языка обусловливает их эластичность, неустойчивость и подвижность. 
С одной стороны, динамический характер концептов затрудняет их 
«состыковку» между разными культурами. С другой стороны, то 
обстоятельство, что они «перетекают» друг в друга, образуя единое 
пространство культуры, создает возможность для поиска «компромисса» 
между несовпадающими концептами разных лингвокультур. 

И, наконец, при культурологическом подходе концепт 
рассматривается как культурное понятие, представляющее собой 
многомерное ментальное образование, в котором выделяются 
несколько слоев / Воркачев С. Г., Степанов Ю. С., Ляпин С. Х., 
Карасик В. И. и др./ При таком подходе концепт располагает к 
культурной трансляции из одной предметной области в другую, 
так как главное в концепте – это многомерность и целостность 
смысла, существующая в непрерывном культурно-историческом 
пространстве. Следовательно, концепт можно назвать основным 
способом культурной трансляции. Концепт играет роль посредника 
между культурой и человеком, реализуясь в языке, являющимся 

средой, в которой происходит понятийная репрезентация 
общекультурных концептов [8, с. 118].

Таким образом, существование различных подходов к 
определению концепта акцентирует внимание на разных его 
признаках, что позволяет прийти к следующим выводам: 

– концепт – это единица когнитивной семантики, которую можно 
анализировать при помощи соответствующего семантического 
метаязыка;

– концепт – результат переосмысления значения слов в речевой 
ситуации или контексте, когда к значению слова присоединяется 
добавочный смысл, возникающий в результате актуализации 
личностного опыта;

– концепты – это основные единицы представления различных 
знаний в результате выявления когнитивной структуры концепта;

– и, наконец, концепт – ключевое слово культуры и основная 
ячейка культуры в ментальном мире человека, что возможно при 
концептуальном подходе к культуре: «…не следует воображать 
себе культуру в виде воздуха, который пронизывает все поры 
нашего тела, – нет, это «пронизывание» более определенное 
и структурированное: оно осуществляется в виде ментальных 
образований – концептов. Концепты – как бы сгустки культурной 
среды в сознании человека [2, с. 42].

Являясь различными сущностями, «в отличие от понятий, 
концепты не только мыслятся, но и переживаются. Они предмет 
эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт 
– основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [2, с. 43]. 
В таком случае возникает вопрос, как соотносятся между собой 
концепт и понятие?

Концепт как «основная ячейка культуры в ментальном мире 
человека» существует в виде «пучка» представлений, понятий, 
знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово. 

На наш взгляд, концепт, в первую очередь, является базовым 
понятием когнитивистики, следовательно, будучи многомерным 
когнитивно-ментальным образованием, концепт является 
основной единицей обработки, хранения и передачи знаний. 
Соответственно, и структуру концепта можно представить при 
помощи представления тех знаний, которые имеются в нем: 
языковые, коммуникативные, прагматические, страноведческие, 
когнитивно-ментальные знания и т.д. Таким образом, концепт 
является широким понятием, включающим в свою структуру как 
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языковой компонент, состоящий из понятия, как логического, 
так и лексического /денотат и коннотат/, лексического значения 
и языковых знаний, так и когнитивно-ментальный компонент, 
состоящий из коммуникативных, прагматических и когнитивно-
ментальных знаний /фоновые знания, сведения о внутренней форме, 
восходящие к архетипу, различные смысловые ассоциации и т.д./. 

Итак, концепт – это многомерное когнитивно-ментальное 
образование, включающее в себя знания в области культуры, сознания, 
мышления и языка, обладающее высокой степенью абстрактности и 
представленное в рече-языковой форме в имплицитно-эсплицитном 
виде. Имя концепта охватывает языковое преломление всех видов 
знания о рассматриваемом предмете реального или идеального 
мира. Концепт имеет вербально обозначенный вид и имплицитно 
реализуется в форме культурно отмеченного смысла, отражающего 
опыт человека в процессе его предметной деятельности. 

Несмотря на приведенное выше определение концепта в 
широком смысле, существует, на наш взгляд, понимание концепта 
в узком смысле, при котором культурный концепт рассматривается 
как категория лингвокультурологии, как лингвокультурный концепт 
[9, с. 17]. В таком толковании концепт приближается к понятию 
лингвокультуремы, в котором объединяются языковое значение и 
культурный смысл /В. В. Воробьев/. При этом культурный смысл 
противопоставлен поверхностному языковому значению, он 
приравнен к глубинному смыслу, под которым подразумевается 
концепт. Таким образом, концепт с лингвокультурологической точки 
зрения - это внеязыковой культурный смысл лингвокультуремы, 
культурное «приращение» слова, неразрывно связанное с его 
собственно языковым значением [10, с. 70].
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СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ: 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

КЛЮШИНА З. В. 
докторант, Казахский национальный университет  

имени аль-Фараби, г. Алматы

Популярность сетевого маркетинга как в масштабах современного 
мира, так и в Казахстане растёт. Исследователей привлекают 
экономические вопросы ведения данного типа бизнеса, вопросы 
этики, социально-психологические аспекты данного феномена. 
Мы обратимся к лингвистическому аспекту, являющемуся, на 
наш взгляд, весьма перспективным и многоплановым. Изучение 
сетевого маркетинга с позиций лингвистики возможно в нескольких 
направлениях: речевое воздействие (это и суггестивные тексты, и 
манипулятивные стратегии и тактики, используемые представителями 
сетевого маркетинга), и комплексное изучение нового вида 
институционального дискурса – дискурса сетевого маркетинга. 

Многие слышали это выражение, многие стали успешной 
частью сетевого бизнеса, многие разочарованы. Экономически 
подкованные люди понимают его суть и функционирование, у 
большинства граждан имеется обыденное понимание. 

История сетевого маркетинга, иначе, многоуровневого 
маркетинга, неразрывно связана с именем американца Карла 
Ренборга (1887–1973). В 1927 г. в США Ренборг, химик, создал 
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пищевые добавки, назвав методику распространения среди 
знакомых «маркетингом по рекомендациям». Таким образом, 
Ренборг ввел в практику классического бизнеса «одноуровневый 
маркетинг». Дальнейшая история развития сетевого маркетинга 
связана с именами сотрудников созданной Ренборгом компании 
Nutrilite Рич Де Воса и Джей Ван Эндела, которые после десяти лет 
успешного бизнеса в структурах Ренборга в 1959 году создали свою 
собственную компанию под названием Аmerican Way Согроrаtion, 
сокращенно AmWay. Именно компании AmWay мир обязан 
юридическим признанием сетевого маркетинга. 

Целью данной работы является проведение дифиниционного 
анализа и сравнительного анализа наименований данного вида бизнеса. 

Словарь бизнес-терминов даёт следующее определение: 
Сетевой маркетинг – «форма ведения внемагазинной розничной 
торговли, при которой сбытовые агенты (дистрибьюторы) фирмы-
производителя устанавливают контакты с потенциальными 
покупателями. Продав товар, торговый агент просит покупателя 
найти новых покупателей, тех в свою очередь просят найти очередных 
покупателей и т.д. Сбытовой агент получает определенный процент 
от продажи всей созданной им сети продавцов» [1]. 

И м е ю щ а я с я  т е р м и н о л о г и ч е с к а я  а л ь т е р н а т и в а  – 
«многоуровневый маркетинг» – «специфическая система 
продвижения товаров или услуг все большему количеству клиентов 
с использованием все большего количества задействуемых в 
продвижении информаторов-продавцов, при этом потребитель 
продукции становится ее распространителем, т.е. информатором о 
продукции фирмы, а также продавцом» [2]. Авторы данного словаря 
дают английский термин сетевого маркетинга: Multi Level Marketing – 
MLM, русская транскрипция МЛМ, предостерегают против смешения 
с понятием «интернет-маркетинг». Определение «многоуровневый» 
означает специфическую иерархическую систему поощрения людей, 
доставляющих товар или услугу потребителю (multi означает 
«много», а level – уровень, ступень – скорее означает «поколение». 

Обыденное понимание сетевого маркетинга часто связано с 
финансовыми пирамидами. И действительно, в этом бизнесе, есть 
пирамида, пирамида продаж. 

Толковый словарь по бизнесу даёт следующую дефиницию: 
продажа методом пирамиды (pyramid selling) – «метод реализации 
товара широкой публике, базирующийся на привлечении лиц, для 
которых торговля (в частности, данным товаром) не является основным 

родом деятельности. Обычно главный организатор (он находится как 
бы на вершине пирамиды) продает право на реализацию конкретного 
товара вместе с небольшим его количеством региональным 
организаторам. Те нанимают местных дистрибьюторов, каждый из 
которых получает часть товара и распределяет его между торговцами 
вразнос, предлагающими товар непосредственно покупателям. В 
некоторых случаях агенты продают товар своим друзьям и знакомым. 
Главный организатор получает при этом возможность продать больше 
товара, чем можно приобрести в основании пирамиды; кроме того, 
участники пирамиды могут быть уличены в продаже не подлежащего 
реализации товара. Поэтому данный метод продажи в Великобритании 
считается противозаконным» [3]. 

Общедоступная многоязычная универсальная интернет-
энциклопедия со свободным контентом – Wikipedia представляет 4 
наименования изучаемой нами сферы бизнеса: Multi-level marketing 
(MLM), pyramid selling, network marketing, и referral marketing. 

В ресурсе marketing-dictionary.org термин multilevel marketing не 
представлен, но в financial-dictionary.thefreedictionary.com поиск был 
перенаправлен с Multilevel marketing, Network Marketing. Дефиниция 
следующая: multi-level marketing is «a system of selling a firm’s product 
which involves a ‘pyramid’ of sales persons. Persons sell the product to 
friends, acquaintances etc. but are also offered a financial inducement to 
recruit other people as sales persons who, in turn, recruit yet more sales 
persons. In this way, person A recruits person B who recruits person C and 
so on thus creating an expanding chain of sales persons, each receiving 
a commission on their own sales and additionally further commissions 
based on the sales of people they have recruited directly or indirectly» [4]. 

Данный термин упомянут в Пирамиде продаж – Pyramid selling 
– «a form of multi-level marketing which involves a ‘pyramid’ of sales 
persons who recruit other people thus creating an expanding chain of 
sales persons» [4]. 

Ещё один синоним MLM, представленный в англоязычных 
источниках – network marketing – «a system for selling a product in 
which someone agrees to buy an amount of it at a wholesale price (= a 
lower price paid by a business), and then tries to make money by selling 
the product at a higher price to other people, or getting other people to 
sell it for them» [5]. 

Cambridge Business English Dictionary поясняет и способы 
зарабатывания денег в MLM: их два – продажа продукта и наём 
новых дистрибьюторов [6]. 
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Поиск термина referral marketing привёл к «viral marketing» 
– (also referral marketing); (viral advertising) – «a marketing activity in 
which information about a product spreads between people, especially 
on the internet» [6]. 

Википедия представляет сетевой маркетинг как особый вид 
прямых (персональных) продаж – direct selling – «1. (Sales) A 
marketing approach that involves direct sales of goods and services to 
consumers through personal explanation and demonstrations, frequently 
in their home or place of work. 2. (Retailing) The process whereby the 
firm responsible for production sells to the user, ultimate consumer, or 
retailer without intervening middlemen.» [7]. 

Сравнивания количество терминов, мы отмечаем большее 
количество единиц в английском языке: 1) multilevel marketing (multi-
level marketing), 2) network marketing, 3) referral marketing, 4) viral 
marketing, 5) pyramid selling, 6) direct selling, 7) abbreviation MLM. 

В русском языке используются термины 1) сетевой маркетинг, 
2) многоуровневый маркетинг, 3) прямые (персональные) продажи, 
4) пирамида продаж, 5) аббревиатура МЛМ. 

Сравнительный дефиниционный анализ показывает, что общим 
во всех определениях является продажа вне магазина и наличие 
сети информаторов (агентов, распространителей, дистрибьюторов). 
Только термин referral marketing сближается с понятием «интернет-
маркетинг», от чего предостерегают русскоязычные словари при 
толковании сетевого маркетинга. 

Заимствованный вид бизнеса влечёт и заимствование 
терминологии, количественное преобладание англоязычных 
терминов вполне естественно: как феномен сетевой маркетинг 
появился в англоязычной стране. 

Сетевой маркетинг будет и в дальнейшем распространяться 
по всему миру, расширяя сферы влияния. Количество компаний 
по всему миру растёт, всё большее количество бизнеса переходит 
на многоуровневую организацию. В Интернете на настоящий 
момент имеется большое количество русскоязычных веб-ресурсов 
в помощь начинающим «сетевикам». Изучение системы сетевого 
маркетинга в Казахстане является актуальным и необходимым не 
только с экономической точки зрения, но и с лингвистической, 
важной для непосредственных участников данного вида целевого 
взаимодействия.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

МУКАШЕВА З. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В данной статье нами рассмотрены актуальные вопросы 
по изучению разносторонней проблематики относительно 
лексикографического значения слова и прежде всего в его словарной 
обработке, согласно которой осуществляется не только определение 
значения слова и его выделение, но и употребление их основных 
семантических оттенков для обозначения более точного и ясного 
понимания.

В лингвистике отмечается серьезное внимание толкования 
слова, исходя из его интерпретации в лексикографии, такой подход 
датируется серединой XIX века, когда появилось в наших языках 

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Multilevel+Marketing
https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Multilevel+Marketing
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
https://marketing-dictionary.org/


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

365364

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

много толковых словарей. В данный период при составлении 
словарей были применены элементы научного подхода, которые, 
в современном его понимании, позволяют ее авторам теоретически 
обосновывать, в предисловиях, характер подачи и толкования 
значений слов, при различных вариантах их употреблений. Но 
уже в то время ученые лексикографы сетовали на теоретическую 
не разработанность проблемы относительно значения слова в 
лексикографической науке.

Прежде чем переходить к лексикографическому значению 
слова, следует остановиться на понятие лексикография, которое 
дословно происходит от двух греческих слов: «lexikos», что 
обозначает в русском языке «словарный» и слова «grapho»  –  
«пишу» и обозначает раздел языкознания, который занимается 
теорией и практикой собирания слов и формирования словарей 
[1]. Называют также лексикографией совокупность словарей 
определенного типа или отрасли словарных знаний. При этом 
отмечается, что является составление словарей важной и тяжелой 
задачей. Составление словарей требует от лексикографов много 
напряжённой, большой и кропотливой работы, которая заключается 
в сборе фактического материала, его систематизации и обработке. 
Важно описать в словаре точную структуру слова по смыслу и 
сформулировать выразительно каждое его значение, определить 
между ними иерархические отношения, разделить многозначные 
слова и омонимы, указать стилистические и грамматические и 
характеристики слова и многое другое. 

В период развитой лексикографии были создано много, 
например, русских словарей, к которым нужно отнести следующие: 
1789–1794 годы: «Словарь Академии Российской», в шести томах; 
1847 год: «Словарь церковнославянского и русского языка»;  
1863–1866 годы: «Толковый словарь живого великорусского языка» 
В. И. Даля, его четырёхтомный словарь; Толковый словарь русского 
языка С. И. Ожегова; иные терминологические, фразеологические, 
орфографические, синонимические, топонимические словари [2]. 

В казахском языке в данный период также появились следующие 
словари: глоссарий И. П.Фалька (немецко-татарско-Бахско-бухарско-
калмыкский); глоссарий Г. Ю. Клапрота французско-казахский,  
1825 года; казахско-русский словарь Н. И. Ильминского 1861 года, в 
его «Материалах к изучений кирзского наречия»; А. Б. Стасчевский 
(1887 год) «Спутник русского человека в Средней Азии»; И. Букина 
(1883 год) «Русско-киргизский и киргизско-русский словарь»; 

«Краткий русско-киргизский словарь», 1898 года, Материалы  
И. Лаптева по казак-киргизскому языку (1900 год); «Русско-
киргизский словарь» (1912 год город Верный); Т. Бонина 
«Киргизско-русский словарь, 1913 года и другие [3]. 

В настоящее время современная лексикография также работает 
успешно над изданием новых и переизданием имеющихся словарей: 
тематических, универсальных, отраслевых, энциклопедических и 
иных словарей, которые характеризуются значительным уровнем 
современной техники полиграфии. Современная лексикография 
проявляется в компьютеризации, основанной на автоматической 
переработке имеющихся текстов, что дает возможность проводить 
работу с ранее опубликованными словарями для перевода их в 
машинную форму, создавая комплексные автоматизированные 
словарные или цифровые лексикографические системы. 

Лексикография в целом определяет в рамках тех или иных 
словарей определенные значение слова. При этом значение слова 
основывается в данный подход на теоретической лексикографии, 
которая сложилась во 2-ой половине прошлого века и определяет 
научные ее основы. Отдельные положения теоретической 
лексикографии были отражены еще в 1958 году в работе Х. Касареса 
«Введение в современную лексикографию»; в 1974 году в работе 
Л. В. Щербы «Опыт общей теории лексикографии»; в 1974 году 
в работе В. В. Виноградова «Лексикология и лексикография»; в  
1985 году в работе Л. П. Ступина «Лексикография английского 
языка» и иных исследователей. 

Отнесены к основным задачам теоретической лексикографии, 
относительно темы нашего исследования, следующие: 

– разработка общего подхода к типологии слова; 
– формирование норм и правил лексикографирования, к 

которым отнесены принципы отбора слов и материалов;
– применение определённых типов определений, отмечаемых 

в словарях;
– изучение метаязыка лексикографии и лексикологии; 
– вырабатывание терминологии лексикографического типа; 
– обобщение теоретического построения словарей 

компьютерного и тезаурусного типа;
– организация и планирование словарной работы и т.д.
Все это свидетельствует о том, что имеется много проблем 

относительно лексического значения слова, отраженного в словаре. 
А. А. Потебня писал, что на практике мы часто отмечаем разницу 
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между живым словом и его представлением в лексикографии: 
«в понятии о слове мы видим пример предрассудка, так как 
мы рассматриваем обыкновенно слово в том виде, в каком оно 
представляется в словарях». Он сравнивает его с рассматриванием 
растения в таком виде, как оно представлено в гербарии, а не так, 
как растение живет в природе, так как в гербарии они приготовлены 
искусственно для целей научного и иного познания [4, с. 466].  
А. А. Потебня разграничивал значение слова, как «дальнейшее» 
значение, «рассматриваемое, как объект лингвистов до 
определенного предела», и его «ближайшее», значение, которое 
является известностью или «народностью», понятному всему 
языковому сообществу [4, с. 32-34]. 

С ним нельзя не согласиться, так как в различных толковых 
словарях мы отмечаем различные обозначения одного и того 
же слова. В современный период для устранения различных 
несовпадений одних и тех же лексем в их семантических 
описаниях возможно применять метод, направленный на 
обобщение словарных объяснений. Метод обобщения базируется 
на принципе взаимной дополнительности толкований слова в 
разных толковых и оценочных словарей. Его результатом считается 
формулирование интегрировано- лексикографического толкования 
слова (обобщенное или унифицированное значение) [5, с. 518-521]. 
Обобщенное лексикографическое толкование значений слова 
содержит намного больше точно и понятных значений, чем любой 
отдельный словарь. 

Алгоритм использования метода обобщения словарных 
обозначений слова показан на рисунке 1.

В результате из многозначной лексемы фиксируется его 
отдельное значение в одно-двух значениях, которые затем 
модифицируется, при необходимости создается новый вариант 
или современные формы толкования слова или вырабатываются 
различные обобщённые семантемы.

Рисунок 1  –  Алгоритм использования метода  
обобщения словарных значений слова [6]

Таким образом, нами установлено, что понимается под 
лексикографическим значением значение слова, его отражение 
в словарных дефинициях различных толковых словарей. 
Толкование одного и того же слова в разных толковых словарях 
в части подробного описания его значения, часто, не совпадает. 
Для того, чтобы обеспечить точно обозначение определенного 
слова, предлагается применять методику обобщения словарных 
объяснений толковых словарей.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ЗДОРОВЬЕ» 

В РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

ЖУМАШЕВА А. Ш.
д.ф.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОРАЛЖАН Г.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Как известно, понятие концепта является одним из основных 
терминов лингвокультурологии [1, с. 47]. Одним из первых термин 
«концепт» в мировой лингвистике использовал С. А. Аскольдов-
Алексеев в своей статье «Концепт и слово» (1928). Он определил 
концепт как «…мысленное образование, которое замещает нам 
в процессе мысли неопределенное множество предметов одного 
и того же рода», выделяя при этом главным признаком концепта 
«функцию заместительства» [2]. Затем термин «концепт» 
стал активно использоваться учеными в области когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии [3; 4; 5]. 

 В лингвистической литературе существуют разные трактовки 
слова «концепт». По С. Х. Ляпину, концепт – это «…многомерное 
идеализированное формообразование…» [5, с. 11-35]. Похожую 
точку зрения находим у С. Г. Воркачева: «…Концепт – это культурно 
отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане 
выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих 
лексико-семантическую парадигму» [6, с. 64-72]. Ю. С. Степанов под 
концептом подразумевает «…как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 
И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек 
– рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» 

– сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 
[4]. В противовес многим исследователям, Ю. С. Степанов считает 
концепт и понятие различными сущностями: «В отличие от понятий, 
концепты не только мыслятся, но и переживаются. Они – предмет 
эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [4, c. 40]. 
Концепт выражается словом, а иногда может быть представлен целым 
рядом словообразовательных гнезд. Как отмечает Д. С. Лихачев, 
концепт «не непосредственно возникает из значения слова, а является 
результатом столкновения словарного значения слова с личным и 
народным опытом. Потенции концепта тем шире и богаче, чем шире 
и богаче культурный опыт человека» [3, с. 280-287]. 

На наш взгляд, в качестве отправной точки исследования можно 
взять определение концепта, данное В. А. Масловой [1, с. 36], в 
соответствии с которым «концепт – это семантическое образование, 
отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее 
носителей определенной этнокультуры, которое окружено 
эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [1]. 

Рассмотрим концепт «Здоровье» как универсальную ценность 
в различных национальных культурах. 

В настоящее время в научной литературе имеется свыше ста 
определений понятия здоровья, отражающих подходы различных наук. 
Являясь универсальной ценностью, здоровье несет в себе определяющее 
значение для всей жизни человека. Здоровье во всех вариантах 
общества, формах вероисповедания, различных национальностях 
входит в число высших, непререкаемых, исторически обусловленных 
ценностей, что обусловливается определенной организацией человека, 
в частности, чувством самосохранения, характерным для всего живого. 

Здоровье человека является величайшим сокровищем, при 
потере которого все остальное теряет свою значимость. Однако 
ценность здоровья в разные времена у разных народов была различна.

Представления о здоровье менялись вместе со сменой 
цивилизаций, культур, эпох, способов производства и т.д. В 
первобытном обществе очень важным было физическое здоровье, 
так как именно оно определяло, выживет ли тот или иной индивид. 
С возникновением более сложного производства и усложнением 
устройства общественных отношений изменяется процесс 
формирования ценностей, они приобретают общий и абстрактный 
характер. Язык, подобно зеркалу, отражает все своеобразие этих 
представлений. Являясь средством человеческой коммуникации 
и потому социальным и национальным по своей природе, язык 
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несет на себе отпечатки особенностей мировоззрения, этических и 
культурных ценностей, а также норм поведения, характерных для 
данного языкового сообщества.

Концепт «здоровье» относится к числу важнейших витальных 
ориентиров человека и поэтому получает в языке множественное 
лексическое и фразеологическое обозначение. 

В большом объеме концепт «здоровье» проявляется в русском 
языке. Так, исследования В. В. Колесова, посвященные истории 
древнерусских слов, показали, что в Древней Руси у слова «здоровье» 
не было известного нам значения. «В древние времена слово здоровье 
не имело еще привычного для нас значения, произносилось иначе 
– съдоров и значило «крепкий, как дерево»; употребление его по 
отношению к человеку было не более чем метафорой» [7, с. 61]. 
Праславянское *sъdorvъ, где sъ соответствует древнеиндийскому su – 
«хороший» и *dorvo- из дерева (сравнимо с древнеиндийским «dāru» 
- «полено»), что буквально означает – из хорошего дерева. Известные 
с древнерусских времен приветствия «Здорово!», «Здравствуй!» 
образовались из пожелания быть твердым и крепким, как лесное дерево.

Во всех славянских языках индоевропейской языковой семьи 
слово «здоровье» произносится похожим образом: чешское – zdravý, 
польское – zdrowy, болгарское – здрав, словенское – zdrȧv и т.д. 
Таким образом, здоровье ассоциировалось с деревом. Специфика 
русского восприятия дерева заключается в том, что оно предъявляет 
человеку идеальный образец его личности, которая должна быть 
крепкой и цельной.

В германской языковой ветви происхождение слова «здоровье» 
имеет другую направленность. Английское слово health имеет 
староанглийский корень hal – цельный, несломленный, которое 
возникло от старогерманского heil- великий, цельный. Ему 
предшествует индоевропейская структура *kai-lo-, *kai-lu-, имеющая 
в составе сосуществующие признаки «целый», «здоровый», 
«невредимый». В английском языке to heal – исцелять, healing 
– исцеление. Смысл следующий: «целый» значит «здоровый». 
Цельная личность, целое тело, цельная душа – исцеленный человек.

В романских языках в настоящее время слово «здоровье»: 
во французском – «santé»; в итальянском – «salute»; в испанском 
– «salud». Происхождение данных слов обязано средневековому 
латинскому salus от древнеиндийского *soluos/*soruos – «целый». 

Исследователь Милик О. В., рассматривая концепт здоровья в 
культуре древних римлян, отметила, что вербальный репрезентант 

salus имеет широкий семантический диапазон: от обозначения 
психосоматического здоровья до благосостояния в индивидуальном 
и социальном аспектах. Salus в значении «благо» репрезентируется 
семами «спасения», «сохранения жизни» [8].

Таким образом, смысловое содержание концепта «здоровье» 
в современных романо-германских языках связано с понятием 
целостности, в русском же языке укрепилось слово «здоровье» в 
его старшем значении – «крепкий, как дерево».

Концепт здоровья представляет собой абстрактный концепт. 
Он не является конкретным предметом, который человек может 
видеть, слышать или трогать. Но его важность люди воспринимают 
через образные концепты, воспринимают здоровье как ценную 
вещь – богатство, сокровище, золото. С давних пор люди ценили 
свое здоровье и накапливали богатый опыт по его сохранению, 
что нашло свое яркое выражение в устном народном творчестве, 
например, в пословицах: Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. 
Смолоду закалишься – на весь век сгодишься. 

Оценочная структура концепта «здоровье» в пословицах 
различных языков определяется целым рядом параметров, среди 
которых выделяются три основных признака: 

1 Нормальное состояние организма человека; 
2 Мера профилактики болезни; 
3 То или иное состояние человека. 
Физиолого-психологическое состояние человека признается 

важнейшим аспектом его жизни. Здоровье понимается как 
целостность организма, устойчивость его функционирования. 
Healthy mind in a healthy body. He who has health has hope, and 
he who has hope has everything. Health is better then wealth. К 
этноспецифическим признакам относятся: «degree of success», 
«happiness», «the work of providing medical services».

Анализ пословичного фонда различных языков показывает, 
что пословицы, отражающие здоровье человека, многочисленны. 
Анализ лексикографических источников показывает, что их в 
русском языке около 250 единиц [9], например: Лучше быть бедным 
и здоровым, чем богатым и больным; Чистая вода для хвори беда и 
т.д. В казахском языке пословиц с базовым концептом «здоровье» 
выявлено в количестве 60 единиц [10]. 

Русский паремиологический фонд прививает необходимость 
соблюдения таких привычек, как чистота, закаливание, двигательная 
активность, отказ от вредных привычек, умеренность в еде и питье. 
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Умеренность – мать здоровья. Двигайся больше – проживешь 
дольше. После обеда полежи, после ужина походи.

В русской паремиологии концепт «здоровье» представляется 
как ценная необходимость, от которой зависят все стороны 
деятельности человека, например: Деньги потерял – ничего не 
потерял, время потерял – много потерял, здоровье потерял – все 
потерял. Или: Здоровье не купишь. Это подтверждает общепринятое 
мнение о чертах характера человека: ощущение неподвластности 
собственной жизни, неспособность контролировать жизненные 
события. В то же время в некоторых выражениях присутствует 
жизнеутверждающая позиция русского человека: довольствоваться 
жизнью, беспечность, пока невзгоды миновали тебя. Например: 
Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому – и здоровое 
нездорово. Сляжешь, хуже разломает; а хоть ломайся, да 
обжигайся. Больной лечится, здоровый бесится. 

Анализ казахского пословичного фонда свидетельствует о том, 
что здоровье также трактуется как самое большое богатство, для 
восстановления которого необходимо время и терпение, например: 
Ауру батбандап кіріп, мысқолдап шығады. 

Важность умеренности для здоровья подчеркивается как 
в русском, так и в казахском языках, например: Ешь проста, 
проживешь лет до ста (рус.); Аз ас – көп ниет; Тыймаған ауызға пәле 
бар (каз.). Однако в казахском языковом сознании стимулирование 
здорового образа жизни подразумевает не только правильное, но 
и полноценное питание, что находит отражение в следующих 
пословицах, например: Ас турған жерде, ауру турмайды (где есть 
пища – нет болезни); Барыңда батып іш,жоғында сатып іш (Пока 
есть пища – кушай досыта, если нет – покупай). 

В казахском языке пословицы при оценке нормального 
состояния человека акцентируют внимание на его внешности: Азған 
денеге ауру үйір (К тощему болезнь быстрее пристает); Арық 
семіреді, ауру жазылады (тощий – полнеет, больной – выздоровеет) 
и т.д. Следует отметить, что такие особенности телосложения, как 
худоба, воспринимаются в картине мира носителей казахского языка 
как негативный признак – признак недомогания, поэтому следующая 
пословица утверждает: Күлегештің коңлі азбас, күтіншектің өзі 
азбас (Веселый душой не стареет, ухоженный телом не стареет). 

В английском языке также подчеркивается важность 
умеренности для здоровья. Кроме того, также подчеркивается связь 
между хорошим настроением и здоровьем. Tеmperance is the best 

physic. To lengthen thy (=your) life, lessen thy (=your) meals. Health 
and cheerfulness mutually beget each other.

В английской лингвокультуре здоровье ассоциировано, прежде 
всего, с медицинскими понятиями, в том числе и с медицинскими 
учреждениями, а также с природными ресурсами как способом 
профилактики болезней. Возможно, именно поэтому в современном 
языке получило закрепление слово «wellness» (здоровье, 
благополучие, хорошее здоровье), используемое для обозначения 
состояния физического и душевного благосостояния.

Актуальным для сохранения здоровья является также оценка 
внутреннего состояния индивида. Ряд русских пословиц реализует 
данный компонент значения в следующих выражениях: Ржа 
железо ест, а печаль – сердце; Обижена слеза мимо не канет, а 
все на человеческую голову; Гнев человеку сушит кости, крушит 
сердце. В казахском языке им аналогичны следующие изречения: 
Жан ауырса – тән азады, қайғы баса – жан азады (Если болеешь, 
то худеешь, если горюешь – душа истощается). 

Таким образом, концепт «здоровье» – это сложно 
структурированные ментальные образования, включающие 
понятийные, образные и ценностные признаки, частично 
совпадающие и различающиеся в различных лингвокультурах. 
Анализ происхождения слова «здоровье» в языковых ветвях 
индоевропейской семьи языков показал, что происхождение и 
закрепившееся в русском языке значение слова «здоровье» является 
более старшим, чем значение здоровья как «целостности всех систем 
организма», закрепившееся в романской и германской языковых 
ветвях. Здоровье является непреходящей ценностью универсального 
характера, но содержательное наполнение и актуализация признаков 
концепта различна. При сопоставлении образных значений концепта 
«здоровье» обнаружено сходство между русским, казахским и 
английским языками (здоровье – важнейшая ценность), при этом 
существуют и различия. 

Подводя итог проведенному лингвокультурологическому 
анализу концепта «здоровье», можно сделать вывод о существовании 
определенного сходства признаков данного концепта в различных 
культурах. Однако концепт «здоровье» в разных языках обладает 
национально-культурной спецификой, обусловленной разными 
уровнями развития каждой из анализируемых культур и разным 
видением мира.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ОБЪЕКТ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЖУМАШЕВА А. Ш.
д.ф.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОРАЛЖАН Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В условиях современной межкультурной коммуникации 
активизируются такие процессы, как миграция, глобализация, 
развитие транспорта и туризма, новейших средств связи, что 
способствует открытости мира и расширению возможностей 
непосредственного общения между людьми разных культур. В 
связи с этим возрастает интерес к изучению иностранных языков 

и проблемам межнациональной коммуникации и взаимодействия. 
Успех общения между людьми разных национальностей немало 
связан со знанием национальных особенностей речевого этикета 
и речевого поведения.

Незнание людьми речевого этикета и особенностей речевого 
поведения в инокультурной среде может послужить одной из 
причин лингвокультурной интерференции, привести к культурному 
шоку, коммуникативным неудачам и, даже, к коммуникативным 
конфликтам. Вследствие этого знание речевого поведения и 
речевого этикета иной культуры играет очень важную роль в 
общении представителей различных народов. 

Как известно, речевое поведение и область речевого этикета 
являются предметом исследования в лингвокультурологии 
–  о т н о с и т е л ь н о  н о в о й  н а у к и ,  ф у н к ц и о н и р у ю щ е й 
в русле взаимодействия языка и культуры. Становлению 
лингвокультурологии как новой развивающейся отрасли науки 
в антропоцентрической парадигме знаний способствовали такие 
ученые, как: Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия,  
В. В. Воробьев, В. А. Маслова, В. М. Шаклеин, В. В. Красных,  
В. И. Карасик, Е. И. Шейгал, В. А. Буряковская и др. В Казахстане 
проблемами лингвокультурологии занимаются такие ученые, 
как: Э. Д. Сулейменова, Н. Ж. Шаймерденова, Л. К. Жаналина,  
Н. И. Гайнуллина, З. К. Ахметжанова, З. К. Сабитова и др. 

Речевой этикет как лингвокультурологическая единица входит 
в классификационную систему В. А. Масловой, исследователя, 
впервые создавшей классификационную систему, состоящую из  
9 типов лингвокультурологических единиц: 

1 Безэквивалентные языковые единицы и лакуны (по 
Е.М.Верещагину и В. Г. Костомарову) [1]. 

2 Мифологизированные языковые единицы: архетипы и 
мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные 
в языке.

3 Паремиологический фонд языка.
4 Фразеологический фонд языка.
5 Эталоны, стереотипы, символы. 
6 Метафоры и образы языка (ассоциации, создаваемые 

внутренней формой слова).
7 Стилистический уклад разных языков. 
8 Речевое поведение. 
9 Область речевого этикета [2, c. 36-37].
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Классификация эта, на наш взгляд, весьма подвижна, 
перечень лингвокультурологических единиц может быть изменен, 
он не закрыт и может быть продолжен, «обозначенный список 
предметов исследования в лингвокультурологии не представляется 
окончательным и неизменным, здесь указаны лишь основные 
области, где активно взаимодействуют язык и культура» [2, c. 47]. 

Этикет (французское etiquette - ярлык, этикетка) – совокупность 
правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения 
к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и 
приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)
[3]. Как видно, в этом определении содержится указание на внешнее 
проявления отношения к людям. Однако внешнее проявление, как 
правило, отражает внутреннюю суть отношений. Разумеется, в 
идеале эти отношения должны быть взаимно доброжелательными.

Этикет - это порядок поведения, способствующий созданию 
наилучших условий для общения людей разного происхождения, 
национальной принадлежности, социального положения, 
образования, различных взглядов, убеждений, интересов. 
Речевой этикет – это правила речевого поведения, определяемые 
взаимоотношениями говорящих, принятые данным национальным 
коллективом носителей языка, а также малыми социальными 
группами, в зависимости от возраста, социальной принадлежности, 
обстановки общения [4].

Таким образом, речевой этикет позволяет установить 
нужный контакт с собеседником в определенной тональности, 
в различной обстановке общения, отражать разумный характер 
взаимоотношений общающихся [4]. 

Речевой этикет – это не только система вербальных единиц, 
это формулы хорошего тона, обеспечивающие комфорт в общении, 
поскольку они способствуют установлению доброжелательных 
отношений. Речевой этикет – это также элемент национальной 
культуры, вырабатываемый народом не одно столетие.

В словаре по этике указано, что этикет (франц. e`tiquette – 
ярлык, этикетка) – совокупность правил поведения, касающихся 
внешнего проявления отношения к людям [3]. Этикет – это сложная 
система знаков, указывающих в процессе общения (вербального и 
невербального) на отношение к другому человеку – собеседнику, 
оценку его и в то же время оценку самого себя, своего положения 
относительно собеседника [4, с. 5]. Действительно, этикет выражается 
в самых разных сторонах нашего поведения. Этикетное значение 

могут иметь разнообразные движения человека, позы и положения, 
которые он принимает. В этикетных целях часто используются 
предметы (приподнятая шляпа, преподнесенные цветы и т.д.) Самую 
важную роль в этикетном выражении отношений к людям играет 
наша речь. Если этикет как установившийся в обществе свод правил 
регулирует поведение в соответствии с социальными требованиями, 
то речевой этикет регулирует правила речевого поведения.

Речевой этикет предусматривает правила речевого поведения 
в стандартизированных (типизированных, однотипных) ситуациях 
речевого общения. Н. И. Формановская выделяет следующие формулы 
речевого этикета – перформативных высказываний, равных действию: 

1 Обращение, привлечение внимания.
2 Знакомство.
3 Приветствие.
4 Прощание.
5 Поздравление.
6 Пожелание.
7 Благодарность.
8 Извинение.
9 Просьба (согласие, отказ; разрешение, запрещение).
10 Приглашение.
11 Совет, предложение.
12 Утешение, сочувствие, соболезнование.
13 Комплимент, одобрение [4]. 
В диалогическом единстве – речевом этикете – отражаются 

все типичные грамматические закономерности построения диалога. 
Однако, кроме вербального аспекта, речевой этикет содержит 
невербальный аспект. Невербальный аспект речевого этикета 
изучает такая наука, как паралингвистика [5]. К невербальному 
аспекту относятся мимика, жестикуляция, различные звуки 
(цоканье, причмокиванье и проч.). 

Каждая типизированная ситуация обслуживается группой 
формул и выражений, которые образуют синонимические ряды. 
Внутри каждого синонимического ряда различаются формулы:

- наиболее употребительные, стилистически нейтральные 
формулы (до свидания, спасибо, здравствуйте);

- формулы с оттенками значения (до завтра, до вечера, 
прощайте, доброе утро);

- формулы с различными стилистическими оттенками (позвольте 
попрощаться; пока; целую ручки; спасибо; благодарю вас).
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Любая ситуация речевого общения приобретает своеобразные 
формы и содержание в зависимости от речевого и социального опыта 
собеседников. Каждый конкретный акт прощания, приветствия, 
благодарности, просьбы и т.п. добавляет к стандартным, устойчивым 
формулам речевого этикета множество частных «приращений».

Вежливость фраз речевого этикета происходит и за счет 
«приращения» к ним мотивировок: «Я очень благодарна вам 
за книгу, она мне очень помогла; До свидания, надеюсь, завтра 
увидимся». Дополнение формул речевого этикета обращениями и 
мотивировками вносит в них не только теплоту, но и подчеркивает 
индивидуальность говорящего. «Приращение» («развертывание») 
этикетных фраз делает их менее шаблонными, стандартными.

Важную роль играет и то, с какой интонацией произносятся 
фразы речевого этикета, какими жестами, мимикой и движениями 
они сопровождаются.

Речевой этикет обладает национально-культурной спецификой. 
Речевой этикет, так или иначе, привязывается к ситуации речевого 
общения и ее параметрам: личностям собеседников, теме, месту, 
времени, мотиву и цели общения. Прежде всего, он представляет 
собой комплекс языковых явлений, ориентированных на адресата, 
хотя личность говорящего также учитывается. Это может быть 
наилучшим образом продемонстрировано на употреблении Ты- и 
Вы- форм в общении. Общий принцип состоит в том, что Вы-формы 
употребляются как знак уважения и большей формальности общения; 
Ты-формы, напротив, соответствуют неформальному общению между 
равными. Однако реализация этого принципа может представать в 
различных вариантах в зависимости от того, как участники речевого 
общения соотносятся по возрастной или служебной иерархии, 
находятся ли они в родственных или дружеских отношениях; от 
возраста и социального положения каждого из них и т.д.

Таким образом, вежливость в языке выражается в особых формах 
обращения. Чтобы правильно обратиться к собеседнику, важно знать, 
что говорящие на этом языке считают вежливым, а что – нет.

Говоря на русском языке, мы можем обратиться к человеку 
на «ты» или на «вы»; мы можем назвать его по имени (при 
этом имя может быть полным: «Послушайте, Александр» – или 
уменьшительным: «Послушай (те), Саша»), а можем – по имени-
отчеству; наконец, мы можем назвать человека просто по фамилии, 
например: «Петров, иди к доске!». 

Чтобы выбрать нужное обращение, говорящие по-русски 
должны знать, что дети обращаются к взрослым на «вы», но со 
своими родителями они обычно на «ты». Младшие обращаются 
к старшим на «вы» и называют их по имени-отчеству; старшие 
обращаются к младшим на «вы» или на «ты» (это зависит от степени 
близости и от других причин), но называют их обычно только по 
имени. Случаи употребления местоимений «Ты и Вы» в русском 
языке отражены в следующей таблице. 

Таблица 1 – ТЫ и ВЫ в русском языке
Вы Ты

К незнакомому, малознакомому 
человеку.

К  хорошо  знакомому  или 
близкому человеку.

В деловой, официальной 
обстановке.

 В неофициальной обстановке, в 
бытовом общении.

При обращении к равному 
или старшему (по возрасту, 
положению). 

 При обращении к равному 
или младшему (по возрасту, 
положению).

При подчеркнуто вежливом 
отношении к человеку. 

 При фамильярном, грубоватом 
отношении к человеку. 

Следует отметить, что обращение на «вы» – относительно 
новая форма в русском языке. Вплоть до конца XYII века в России 
всеобщим и повсеместным было обращение «ты». Оно адресовалось 
к князю, царю и крестьянину, к старшему и младшему. 

В Петровскую эпоху международной формой обращения стало 
вежливое «вы». Оно стало употребляться и в России, вначале в 
дипломатической переписке. Отсюда это обращение проникло и 
в другие сферы общения. Под влиянием иностранных образцов 
уже в частных письмах рождались обращения: «Что Вы изволите, 
государь батюшка?», «к Вашему изволению» и др. [6]. 

Постепенно в бытовом общении закрепилось русское «ты» 
при близости и сердечности говорящих, а «вы» стало знаком 
официальной вежливости. Уже во второй половине XIX века  
В. И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского 
языка» писал, что местоимение Вы употребляется при разговоре 
«с одним лицом из вежливости» [7].

Что касается специфики речевого этикета в Англии, то в 
интеллигентном британском обществе выделяются три уровня 
вежливости: официальный, нейтральный и фамильярный.
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Официальный уровень подразумевает атмосферу формальности 
и интеллигентное обращение. Уделяется внимание социальному 
статусу собеседника, его должности, а не личным достоинствам, 
гендеру или возрасту. За неуважение сочтут отход от формального 
тона, проявление эмоциональности и нарушение личных границ. А 
неуважение – прямой путь к разногласию, вплоть до прекращения 
дальнейшего сотрудничества.

На нейтральном уровне ведётся вежливое взаимодействие с 
малознакомыми людьми или знакомыми, но не находящимися в 
формальных или близких отношениях.

На фамильярном уровне общаются в кругу семьи или 
родственников, с друзьями или приятелями.

Важно различать три уровня вежливости и уметь общаться с 
их помощью.

Следует отметить ещё одну особенность английского речевого 
этикета – это практически полное отсутствие проявлений эмоций в 
общении. По лицу истинного англичанина не понять, какие чувства он 
испытывает. Разговор сопровождается вежливой улыбкой, активная 
жестикуляция и повышение тона недопустимы. В споре англичане 
также сдержанны. Прежде чем сказать самому, принято дослушать 
собеседника, в случае возражения не терять вежливого тона.

Речевой этикет Великобритании, разумеется, отличается от 
русского речевого этикета. 

Любой человек, знакомый с английским языком хотя бы 
поверхностно, вспомнит, что в нём, в отличие от русского, нет 
разделения на «ты и вы», а есть лишь форма «you». Поэтому 
различие в отношении говорящего проявляется в выборе фраз и 
интонаций. Например:

– «Hey! What’s up, Tom?»
– «Tom, how do you feel, dear?»
– «How are you, Mr Hiddleston?»
Нетрудно догадаться об отношении человека, произносящего 

эти слова. Поэтому от выбора интонации и набора фраз зависит то, 
как речь будет воспринята.

Другим примером служит то, как в разных языках люди 
привлекают внимание других людей. Речь пойдёт скорее о том, как 
обратиться к незнакомцам: с помощью стандартного набора фраз: 
«Excuse me», «Pardon me/I beg your pardon», «I say...» «Hi/Hey» не 
рекомендуется употреблять в обращении к незнакомым людям. 
Исключение: тот, к кому вы обращаетесь, находится далеко, и не 

получается окликнуть его с первого раза. «Excuse me» является 
стандартным обращением в общественных местах, когда необходимо 
обратиться к кому-то в Англии, чтобы пройти к своему месту в 
транспорте, театре, окликнуть обронившего кошелёк или головной 
убор или в других подобных ситуациях. «Pardon me» употребляется 
как извинение за беспокойство, а «I beg your pardon» является ещё 
более вежливой формой этого выражения. Если человек успел отойти 
на достаточное расстояние, можно использовать выражение «I say...».

Следует отметить, что, в отличие от других языков, в казахском 
языке существует четкая оппозиция между вежливой / простой формой 
обращения, выраженная лексически местоимениями сiз «вы» и сен 
«ты» и грамматически окончаниями ыңыз/iңiз, ңыз/ңiз, сыз/сiз (данные 
формы в грамматике казахского языка известны как Сыпайы тұр/
Жай тұр «Вежливая форма/Простая форма»). В русском же языке 
местоимение вы и окончание –те имеют двоякое значение: вежливого 
обращения и обращения к нескольким адресатам. В современном 
английском языке подобной оппозиции нет (местоимение thou ‘ты’ 
вышло из употребления в ранний новоанглийский период, и сегодня 
сохраняется преимущественно в поэзии того времени).

Таким образом, изучение речевого этикета как объекта 
лингвокультурологического исследования позволяет выявить 
национально-культурную специфику различных языков и культур, 
что будет способствовать прогнозированию лингвокультурной 
интерференции в условиях межкультурной коммуникации. 
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сы ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

В ПИСЬМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

СМАҒҰЛ Ә. Т.
магистрант, ПГПУ, г. Павлодар

Перевод имеет долгую историю. Его корни уходят в те 
далекие времена, когда родительский язык начал распадаться на 
отдельные языки и возникла потребность в людях, которые знали 
несколько языков и могли выступать в качестве посредников в 
общении представителей разных языков сообщества. Однако по 
ряду причин, в частности из-за его междисциплинарного характера, 
перевод приобрел статус самостоятельной науки только в начале 
20-го века. С расширением международных отношений и обменом 
информацией переводоведение быстро развивается и в настоящее 
время приобретает статус самостоятельной научной дисциплины 
с ее теоретической базой, концептуальным аппаратом и системой 
терминов. Известный отечественный переводчик В. Н. Крупнов 
говорит о переводе: «перевод – это такая языковая деятельность, в 
которой нет места шаблону ...» [1, с. 97].

Как наука, переводческая наука, по мере ее развития, охватывает 
все больше проблем и противоречивых позиций. Пытаясь ответить 
на вопрос «как переводить?», Исследователи сосредотачиваются на 
различных объектах перевода, которые часто являются источниками 
противоречивых мнений. Таким образом, основная специфика 
переводоведения заключается в изучении речеязыковой деятельности 
в двуязычной ситуации, когда процесс общения (устного и/или 
письменного) осуществляется средствами двух языков. 

Прежде чем переводить, необходимо знать определение 
понятия «перевод» и его виды. 

Существует множество определений перевода, принадлежащих 
известным российским и зарубежным филологам, переводоведам 
и литераторам.

В. Н. Комиссаров: «Процессом перевода называются действия 
переводчика по созданию текста» [2, с. 209].

В. С. Виноградов: «перевод – это особый, своеобразный и 
самостоятельный вид словесного искусства» [3, с. 165].

Л. С. Бархударов: «перевод можно считать определенным видом 
трансформации, а именно межъязыковой трансформации» [4, с. 189].

А. В. Федоров: «перевод – речевое произведение в его 
соотношении с оригиналом и в связи с особенностями двух 

языков и с принадлежностью материала к тем или иным жанровым 
категориям; перевод означает умение выразить верно и полно 
средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами 
другого языка» [5, с. 305].

Я. И. Рецкер: «задача переводчика – передать средствами 
другого языка целостно и точно содержание подлинника, сохранив 
его стилистические и экспрессивные особенности» [6, с. 117].

Р. К. Миньяр-Белоручев: «перевод – один из сложных видов 
речевой деятельности. Объектом науки о переводе является 
не просто коммуникация с использованием двух языков, а 
коммуникация с использованием двух языков, включающая 
коррелирующую между собой деятельность источника, переводчика 
и получателя» [7, с. 142].

Таким образом, перевод - это передача текста письменной или 
устной речи другого языка. Перевод включает в себя ряд ограничений, 
таких как контекст, правила грамматики и традиции письма.

Л. С. Бархударов предлагает более дробное деление видов 
переводческой деятельности, различая следующие виды перевода:

1 Письменно-письменный перевод, или письменный перевод 
письменного текста. В этом случае оба языка употребляются в 
письменной форме.

2 Устно-устный перевод, или устный перевод устного текста. 
Оба языка используются в устной форме. В пределах этого вида 
перевода существуют разновидности: последовательный перевод и 
синхронный перевод. Последовательный перевод осуществляется 
либо после произнесения всего текста оригинала («собственно 
последовательный перевод монологической речи»), либо в паузах 
ораторской речи после произнесения оратором нескольких 
предложений или одного предложения («абзацно-фразовый перевод»). 
Синхронный перевод осуществляется одновременно с произнесением 
оригинала оратором, с отставанием на несколько секунд. То есть 
в синхронном переводе происходит одновременно восприятие 
текста оригинала и воспроизведение текста перевода. Как уже было 
отмечено, синхронный перевод несколько отстает от ораторской речи 
(такое отставание называется синфазностью перевода, или фазовым 
сдвигом). Но возможно, что перевод может забегать вперед по 
сравнению с ораторской речью, что становится возможным благодаря 
так называемому механизму вероятного прогнозирования.

3. Письменно-устный перевод, или устный перевод письменного 
текста. Исходный язык (ИЯ) употребляется в письменной форме, 
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язык перевода (ПЯ) - в устной. Здесь также возможны две 
разновидности: перевод может осуществляться одновременно 
с чтением оригинала про себя или же последовательно, после 
прочтения всего текста оригинала или поабзацно. Эти подвиды 
письменно-устного перевода условно назвать «переводом с листа» 
или «переводом с листа с подготовкой».

4 Устно-письменный перевод, или письменный перевод 
устного текста. ИЯ употребляется в устной форме, ПЯ в письменной. 
На практике подобный вид перевода используется редко. Пожалуй, 
чаще всего он используется в учебных целях, на занятиях по 
практике перевода или практике иностранного языка в форме 
диктанта-перевода. Вместе с тем можно допустить использование 
этого вида перевода в форме устных текстов, записанных на 
магнитофон или диктофон.

В целом, каждый из указанных видов перевода соотносится с 
двумя главными видами: письменный перевод и устный перевод 
[4, с. 221].

На сегодняшний день нет четкого алгоритма, как правильно 
переводить письменный перевод. Письменным переводом 
называется такой вид перевода, при котором речевые произведения, 
объединяемые в акте межъязыкового общения (оригинал и текст 
перевода), выступают в процессе перевода в виде фиксированных 
текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться. 

К письменному переводу предъявляют более высокие 
требования, поскольку это - письменный источник и должен 
удовлетворять нормам грамматики, стилистики и орфографии 
языка, на котором он создан. Так, переводя устно, можно что-то 
пропустить, выбрать не совсем подходящий синоним - вас поймут 
(это - главное для слушателя) и сразу забудут все несущественное 
для понимания. Письменный перевод будет читать не один человек, 
а много. К нему, если он содержит важную информацию, будут 
не раз возвращаться, цитировать в своих работах. Это - о научно-
технических текстах, а о переводе художественных текстов и 
говорить нечего. Эти произведения должны стать неотъемлемой 
частью русской литературы.

В процессе письменного перевода нужно учитывать следующие 
факторы, определяющие выбор переводного эквивалента:

1 Значение слов в общем словаре.
2 Исходя из темы текста, смотреть значение слова в 

специальном словаре.

3 Знание контекста источника, т.е. вначале следует прочитать его.
4 Посмотреть узкий контекст (одно или ряд предложений), 

определяющий значение слова или словосочетания. Общий и узкий 
контекст могут противоречить друг другу.

5 Учет речевой ситуации, она определяет стиль текста: диалог, 
описание и т. п.

6 Фоновая информация. Ее значение в переводе трудно 
переоценить: наша эрудиция - это внутренний цензор, помогает 
сохранить чувство меры и гармонии в переводе.

7 Сочетаемость слов в языке перевода (далеко не все пишут 
«принимать меры», а не «предпринимать меры»).

В. Н. Комиссаров выделяет лексические, грамматические и 
комплексные, или лексико-грамматические трансформации.

Начнем разбор с лексических преобразований. Сюда в первую 
очередь отнесем транскрипцию и транслитерацию. Транскрипция 
и транслитерация – это способы перевода лексической единицы 
оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв или звуков 
ПЯ. Говоря о транскрипции, можно сказать, что здесь воспроизводится 
звуковая форма, а при транслитерации – графическая форма слова. 
Ведущим способом в современной переводческой практике является 
транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации 
[2, с.159]. Использование данных трансформаций используется, к 
примеру, для перевода имени автора произведения. С помощью 
транскрибирования мы передаем имена Helen Steiner Rice [Helen ʃtaɪnə 
raɪs] – Хелен Штайнер Райс; Юлия Друнина [йулийа друнина] – Yulia 
Drunina. Так как фонетические и графические системы языков не мало 
отличаются друг от друга, передача формы слова ИЯ на языке перевода 
всегда несколько условна и приблизительна. Для каждой пары языков 
разрабатываются правила передачи звукового состава слова ИЯ. К 
примеру, английский звук [ə] часто передается буквами «ер», а русское 
[йу], несвойственное английскому языку, передано с помощью букв 
«yu». Звук [йа] так же редко встречается в английских словах. Он может 
передаваться либо буквосочетанием «ya», либо, реже, «a».

Еще одним видом лексических трансформаций является 
калькирование. Под калькированием понимается способ перевода 
лексической единицы оригинала с помощью замены ее составных 
частей, таких как морфемы или слова в устойчивых словосочетаниях, 
их лексическими соответствиями в переводном языке. Таким 
образом, слово в переводе копирует структуру исходной лексической 
единицы. Иногда при калькировании можно наблюдать изменение 
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порядка следования калькируемых элементов [2, с. 162]. Тем не 
менее, чаще переводчики используют прямое калькирование. К 
примеру, в переводе superpower как «сверхдержава», mass culture 
как «массовая культура», green revolution как «зеленая революция».

Модуляция, или смысловое развитие, это замена слова или 
словосочетания исходного языка единицей переводного языка, 
значение которой логически выводится из значения исходной 
единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале 
и переводе оказываются при этом связанными причинно-
следственными отношениями [2]. При использовании метода 
смыслового развития причинно-следственные отношения часто 
имеют более широкий характер, но логическая связь между двумя 
наименованиями всегда сохраняется. Действующие переводчики 
очень часто используют данный прием. К примеру, в переводе 

Dinny waited in a corridor which smelled of disinfectant. 
Динни ждала в коридоре, пропахшем карболкой [2, c. 165]. 
Прием целостного преобразования является определенной 

разновидностью смыслового развития. Но здесь преобразуется 
внутренняя форма любого отрезка речевой цепи – от отдельного 
слова до целого предложения. Причем преобразование происходит не 
по элементам, а целостно. При переводе словосочетания, смысловой 
группы или предложения иногда невозможно оттолкнуться от 
словарных соответствий или контекстуальных значении отдельных 
слов. Тем не менее, нам необходимо понять смысловое значение 
всего переводимого целого и сообщить его по-русски другими 
словами, иногда очень далекими от слов подлинника. 

Еще одним прием, который используется при переводе, 
называется конкретизация. Данный прием представляет собой 
замену слова или словосочетания исходного языка с более широким 
предметно-логическим значением словом и словосочетанием с 
более узким значением на другом языке. Прием конкретизации мы 
можем наблюдать в переводе К. И. Чуковского The tastes of the duke 
were peculiar. He had a fine eye for colours and effects. He disregarded 
the decoration of mere fashion., – Принц отличался своеобразным 
вкусом. Он с особой остротой воспринимал.3 внешние эффект и не 
заботился о моде. Следующим и последним лексическим приемом, 
выделяемым В. Н. Комиссаровым, является генерализация. 
Генерализация – полная противоположность конкретизации. Под 
генерализацией понимается замена единицы ИЯ, имеющей более 
узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением, то есть 

происходит преобразование, обратное конкретизации. Создаваемое 
соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное 
видовое. При переводе произведения Марка Твена 

«We can get you new car keys, but it’s liable to take at least twenty-
four hours and maybe more like forty-eight,» he says.

Мы можем привезти вам новые ключи, но это займет как 
минимум сутки, а то и двое, - сообщает он [2, c. 169]. 

Далее рассмотрим грамматические трансформации. 
Грамматические трансформации представляют собой преобразование 
структуры предложения в ходе перевода произведения согласно 
нормам того языка, на который мы переводим. Существует 
несколько видов грамматических трансформаций.

В грамматических трансформациях В. Н. Комиссаров, во-
первых, говорит о синтаксическом уподоблении, что представляет 
собой дословный перевод. Здесь синтаксическая структура 
исходного текста должна быть преобразована в аналогичную 
структуру переводного языка без особого изменения порядка слов. 
Следующим пунктом мы можем выделить членение и объединение 
предложения. Объединение – это способ перевода, при котором две 
или более предикативные структуры оригинального предложения 
преобразуются в единую синтаксическую структуру предложения в 
переводе. В качестве примера объединения укажем предложение из 
стихотворения Уистен Хью Оден «Who’s Who» в переводе Михаила 
Абрамова With all his honours on, he sighed for one / Who, say astonished 
critics, lived at home – При всем почете он вздыхал о той, / По мненью 
многих, женщине простой. В оригинале видим сложное предложение, 
которое в переводе преобразовано в простое распространенное.

Членение противоположно объединению. 
Далее следуют грамматические замены. При таком виде 

преобразований переводчик трансформирует оригинальную 
грамматическую единицу в единицу языка перевода, имеющую 
совершенно другое грамматическое значение [2, c. 165]. Сюда относят: 

– замену членов предложения. 
При замене членов предложения происходит перестройка 

синтаксической структуры данного предложения. Первым 
примером подобной трансформации может служить переход при 
переводе от активного залога к пассивному. В следующей фразе 
It’s treasured more each year – И как редкий камень…/ Дороже 
день ото дня пассивный залог, который свойственен английскому 
языку, заменяется на активный. Другой пример замены найдем в 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

389388

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

предложении Time can’t destroy its beauty – Времени ее красота 
неподвластна, где «time», выступающее подлежащим, становится 
дополнением, а дополнение «beauty», в свою очередь, в переводе 
преобразуется в подлежащее [9]. 

– замену частей речи. Этот тип замены очень распространен. Здесь 
одна часть речи в связи с особенностями построения фразы может 
заменяться другой. Например, переводчик Алик Вагапов заменяет 
существительное «слеза» на английский глагол «to cry» в строке На 
поленьях смола, как слеза – Drops of tar look like somebody cries.

– замену форм слова. Замена форм слова подразумевает, к 
примеру, замену времени у глаголов, числа у существительных. 
Говоря о замене форм слова, укажем на разницу оригинала и перевод 
That the joy of friendship gives... – К тому, что дружба дала. Так, 
первое предложение используется в настоящем времени (Present 
Simple), а перевод в прошедшем времени. Еще одним примером 
может послужить предложение Though giddy, climbed new mountains; 
named a sea – Он все познал, вершины и моря из стихотворения 
«Who’s Who» Уистен Хью Оден в переводе Михаила Абрамова, где 
единственное число – a sea,использованное в оригинале, передано 
множественным – моря [2, c. 165].

Также, в классификации, предложенной С. Г. Бархударовым, 
выделяются еще два вида трансформаций, а именно, опущение и 
добавление, которые являются необходимыми преобразованиями при 
переводе. Они помогают сохранить структуру и форму произведения. 

Еще одним приемом достижения эквивалентности при 
переводе считается компенсация, представляющая комплексную 
трансформацию. К данному приему прибегают тогда, когда 
определенные элементы текста на исходном языке по определенной 
причине не обладают эквивалентами в языке перевода и не 
могут быть переданы его средствами. В таких случаях, чтобы 
компенсировать семантическую потерю, вызванную тем, что та 
или иная единица ИЯ осталась непереведенной или не полностью 
переведенной (переведенной не во всем объеме своего значения), 
переводчик передает ту же самую информацию каким-либо другим 
средством, причем необязательно в том же самом месте текста, 
что и в подлиннике. Так же стоит добавить, что компенсация 
используется особенно часто в таких случаях, когда необходимо 
передать внутри лингвистические значения, характеризующие 
определенные языковые особенности подлинника. Это может 
быть и диалектальная окраска, и индивидуальные особенности 

речи, и каламбуры, и игра слов, и много другое. Приемлемо 
использовать данный метод и тогда, когда невозможно найти 
прямое, непосредственное соответствие, единице исходного языка 
в системе переводного языка [4, c. 135]. 

Следующий прием – антонимический перевод. Это лексико-
грамматическая замена, которая заключается в трансформации 
утвердительной конструкции в отрицательную или же наоборот. 
Трансформация сопровождается заменой одного из слов 
переводимого предложения исходного языка на его антоним в языке 
перевода. Замена может происходить не только с определенным 
словом, но и с другими словосочетаниями или же словами, 
выражающими противоположную мысль. 

Таким образом, использование переводческих трансформаций, 
в первую очередь, предопределено передачей исходного 
содержания, выражением мысли оригинала. Переводчик не 
должен стремиться сохранить оригинал. Трансформации помогают 
преодолеть трудности и соблюсти «правильность» языковых 
норм. Несоответствия в структуре различных языков приводят к 
трудностям, связанным с сохранением и передачей значений слов 
при их переводе на другой язык. Использование переводческих 
трансформаций дает возможность не нарушить языковые нормы ПЯ.
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭТИКИ РОМАНА О. УАЙЛЬДА
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

ТУЛЕГЕНОВ Т. М.
м.п.н., преподаватель, ПГПУ, г. Павлодар

Проблемы семантики, проблемы поэтической речи, проблемы 
номинации, образности, взятые в коммуникативном, функциональном 
аспекте, являются наиболее исследуемыми в последнее время 
в современной лингвистике. Отечественные и зарубежные 
исследователи посвящают свои работы изучению языка и стиля 
писателей, не вызывает сомнения актуальность и этой проблемы. 
В свете ее решаются вопросы поэтической лексикографии, 
поэтического синтаксиса, его особенностей у разных авторов, 
анализируются особенности индивидуальных стилей.

Лингвисты, изучающие слово в поэтической (художественной) 
функции, выделяют особые единицы – поэтические слова, 
отличающиеся от слов общего языка и обладающие особыми 
свойствами, обусловленными особенностями художественной речи, 
как объективного, так и субъективного характера.

Под поэтическим словом можно понимать прежде всего 
слово, употребляемое в художественных произведениях. В этом 
случае имеется в виде не какое-нибудь внутреннее качество языка, 
не какая-нибудь особая его функция, в сравнении с его обычной 
коммуникативной функцией, а только особая традиция словесного 
употребления. В этом смысле оно образует особый поэтический 
язык и особый стиль речи в ряду других: официального, научного, 
военного, дипломатического и т.д.

Слово, употребленное в художественном тексте даже в 
своем прямом значении – это не слово словаря. Оно вступает в 
определенные отношения с другими словами текста, реально и 
практически объектируется.

По мнению академика В. В. Виноградова, важен отбор 
лексического окружения данного слова. Он направляет не только 

на осмысление слова (реалии), но и определяет и эмоциональное 
восприятие данного слова в тексте.

Однако слова в замкнутом тексте объединяются не только по 
группам, отражающим реальные отношения определенных объектов 
изображения. Слова в тексте могут образовывать ряды, создающие 
сквозные смысловые или эмоциональные линии, принизывающие текст.

Таким образом, слово в словаре, слово в живой речи и слово 
в поэтическом тексте – единицы, каждая со своими особыми 
смысловыми и эмоциональными возможностями. Любое слово в 
художественном произведении значимо и полноценно независимо 
от того, употреблено оно в прямом значении или несет на себе по 
воле автора дополнительные семантические наслоения. По мнению 
Л. Толстого, художественное слово, даже не будучи семантически 
смещенным, в смысловом отношении многоаспектно, что определяется 
объемом представлений, которые вкладывает в него автор.

Слово в структуре художественного текста должно 
обладать экспрессивной видимостью, национально-бытовой 
характеричностью, ситуативно-контекстуальной колоритностью; 
оно должно объективировать живописную изобразительность 
художественного описания, считает А. Н. Кожин.

Поэтическое слово вырастает в реальном слове, как его особая 
функция, совершенно так же, как поэзия вырастает из окружающего 
нас мира реальности. Буквальное значение слова в поэзии 
раскрывает внутри себя новые, иные смыслы совершенно так же, 
как расширяется в искусстве значение описываемого единичного 
эмпирического факта до степени того или иного обобщения.

Еще от древнегреческих эстетиков идет традиция определять 
специфику художественной речи, употреблением в ней метафор и 
иных тропов и фигур. Эта точка зрения разделяется некоторыми 
современными учеными (А. И. Ефимов и др.). К примеру,  
Л. Н. Рыньков считает: «Возможности смыслового преобразования 
слов в литературном языке безграничны, все слова получает самые 
различные оттенки, в основе которых в большинстве случаев лежат 
метафорические процессы».

Однако имеет место и другая, противоположная точка зрения 
против признания лингвистов, разделяющих эту гипотезу, сколько 
угодно, можно привести неметафорических поэтических слов, 
выражений и даже целых произведений. Но действительный смысл 
художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле.

http://slovar.cc/rus/tolk/18019.html
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Основная особенность поэтического языка как особой языковой 
функции как раз в том и заключается, что это «более широкое» или 
«более далекое» содержание не имеет своей собственной формы, 
в пользуется вместо нее формой другого, буквально понимаемого 
содержания.

И как заключает Г. О. Винокур: «Формой здесь служит 
содержание. Одно содержание, выражающееся в звуковой форме, 
служит формой другого содержания, не имеющегося особого 
звукового выражения».

В данном вопросе, как мы думаем, Г. О. Винокур, В. В. Виноградов 
рассматривают метафору уже ее возможностей. Недооценивать роль 
метафоры (шире – тропов) значить впадать в другую крайность.

Выделяют образную функцию поэтического слова. Причем 
понимание образности слова рассматривается в широком и узком 
смысле, но самой главной в обоих ее аспектах.

В узком понимании образность речи дается как категория 
языково-стилистическая, речь становится образной тогда, когда 
в словах активизируются метафорические значения и иные 
смысловые наслоения, когда употребляются сравнения, перифразы и 
т.д. В таких случаях слова, обозначая понятия и предметы, вызывают 
в сознании разнообразные картины и ассоциации.

Но в таком случае, как нам представляется, проза менее образна, чем 
поэзия, вследствие того, что в ней используется меньше выразительных 
средств и в прозаическом произведении мы находим элементы 
других стилей (разговорного). Хотя в прозе есть и экспрессивность, и 
красочность, наглядность и картинность образной речи.

Следовательно, образность речи есть нечто более широкое и более 
емкое, чем простое использование тропов. А.М. Пешковский вводит 
понятие «общая образность». Общая образность – та система средств 
языка, та единственная возможная речевая ткань художественного 
произведения, которую мы воспринимаем при чтении текста.

Позднее образность осмысливается как реализованная 
способность художника «выражать свой идейно-эстетический 
замысел в образной форме». Теория общей образности языка 
художественного произведения восходит к мысли А. А. Потебни о 
символичности, двуплановости поэтического слова и развивается 
затем в работах Б. А. Ларина, В. В. Виноградова, А. В. Федорова, 
А. В. Чичерина и т.д.

По нашему мнению, в основе образности слова – своеобразного 
лингвистического явления – лежит указание на понятие или 

представление через другое понятие или представление о предметах, 
имеющих общие признаки; или же перенесение типичного признака 
одних предметов на другие, для которых этот признак нетипичен. 
При этом происходит осмысление абстрактного понятия и его 
языковое воплощение через отдельные конкретные признаки. Один 
из признаков, одно из качеств предмета, как правило, более броское, 
становится основой наименования слова.

Лексическое значение слова,  его первоначальная, 
непосредственно понятийно-предметная соотнесенность 
оказывается приглушенной, сдвинутой в результате инновации 
других значений и смыслов.

Отсюда следует, что образность есть реализация стилистической 
функции и включает различные дополнительные содержательные 
элементы, обогащающие значение словарной единицы в речи по 
сравнению с его нейтрально-информативным использованием и его 
языковым статусом. Это дополнительное содержание может быть 
понятийного, конкретно-образного и эмоционального характера. 
Следовательно, образность предполагает не только конкретность 
или эмоциональность, или и то, и другое, но и углубление 
понятийного содержания.

Оскар Уайльд в своем романе «Портрет Дориана Грея» умело 
использует различные стилистические приемы, которые придают его 
стилю изящество, а повествованию образность и метафоричность.

Произведение начинается словами: «The studio was filled with 
the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the 
trees of the garden there came through the open door the heavy scent of 
the lilac, or more delicate perfume of the pink-flowering thorn». Три вида 
цветов: розы (roses), сирень (lilac) и шиповник (pink-flouring thorn); и 
три синонима слова «запах»: «odour», «scent», «perfume» – с первых 
же строк дают представление об изяществе слога автора и его тяге 
ко всему утонченному и красивому. Но дело не в трех запахах, а 
в том, с какой изящной простотой они поданы – автор использует 
прием градации, цепь синонимичных лексем с постепенным 
нарастанием или убыванием значимости, – сначала «rich odour», 
затем «heavy scent», а под конец «more delicate perfume» – это 
градация от сильного элемента к слабому. Приведенные синонимы 
в авторском художественном контексте отличаются друг от друга 
семантическими оттенками, чему способствуют качественные 
прилагательные, сочетающиеся с ними: «rich odour» – «густой, 
насыщенный аромат», «heavy scent» – «резкий запах», «more delicate 
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perfume» – «более нежный, тонкий запах». Следовательно, перед 
нами идеографические (понятийные) синонимы.

В главе третьей романа (с.17) также есть фраза, содержащая 
синонимы: 

A few wild weeks of happiness cut short by a hideous, treacherous 
crime. – синонимы «hideous» («ужасный») и «treacherous» 
(«вероломный») являются контекстуальными синонимами. В языке 
эти лексические единицы не имеют ничего общего в смысловом 
отношении, так как понятия, которые они выражают, являются 
различными. «Ужасный» связан с состоянием ужаса, страха 
человека, животного, т.е., например, может быть ужасный сон, 
ужасный день, а «вероломный» означает «коварный, действующий 
путем обмана, предательства» (вероломный враг, вероломное 
нападение). В авторском контексте они семантически сближаются 
по общему смысловому контекстуальному оттенку «подлый».

Очень часто автор использует прием сравнения с целью более 
точно охарактеризовать предмет или явление: «The dim roar of 
London was like the bourdon note of a distant organ». «Talking to him 
was like playing upon an exquisite violin». «Then it became louder, 
and sounded like a flute or a distant hautbois». « She makes them as 
responsive as a violin». В приведенных выражениях Уайльд прибегает 
к сравнению с музыкальными инструментами, так, например, шум 
Лондона он сравнивает с низкими звуками органа, характер беседы 
с определенным героем – с игрой на изысканной скрипке, различные 
шумы на улице уподобляются звукам флейты и гобоя и т.д., и т.п. 

Далее в романе даются примеры сравнения с цветами и 
сравнение самих цветов, что особенно характерно для Оскара 
Уайльда: «The tulip-beds across the road flamed like throbbing rings 
of fire» («Тюльпаны через дорогу пылали, словно пульсирующие 
язычки огня» – Т.Т. ), «His nature had developed like a flower, had borne 
blossoms of scarlet flame» («Его характер развивался, как цветок, 
порожденный алым пламенем» – Т.Т.), «Her hair clustered round her 
face like dark lives round a pale rose» («Волосы обрамляли ее лицо, как 
темная вуаль вокруг бледной розы» – Т.Т.), «The huge sunlight flamed 
like a monstous dahlia with petails of yellow fire» («Огромное солнце 
пылало, как чудовищный георгин с огненными лепестками» – Т.Т.), 
«A faint blush, like the shadow of a rose in a mirror silver, came to her 
cheeks» («Слабый румянец, словно отражение розы в зеркальном 
серебре, окрасил ей щеки» – Т.Т.), «Her body swayed, while she 
danced, as a plant sways in the water» («Ее тело в танце покачивалось, 

как растение качается в воде» – Т.Т.), «The curves of her throat were 
the curves of a white lily» («Изгиб ее шеи был похож на гибкую ветвь 
лилии» – Т.Т.), «She trembled all over, and shook like a white narcissus» 
(«Она вся дрожала, как нежный нарцисс» – Т.Т.), «She flung herself at 
his feet, and lay there like a trampled flower» («Она бросилась к нему 
и упала у его ног, как растоптанный цветок» – Т.Т.).

Произведение пронизано метафорами с использованием 
драгоценных металлов, камней, цветов, птиц и зверей. Пример 
некоторых из них: «Don`t squander the gold of your days...» – («золото 
ваших дней» – Т.Т.) – ассоциируется с богатством, что приравнивает 
оставшиеся дни молодости к богатству. «...as though it were sweeter 
than honey to the red petals of her mouth...» – слово «sweeter» 
употреблено метафорично в значении «приятнее», метафора «the red 
petals of her mouth» («красные лепестки» – Т.Т.) описывает красоту 
алых губ, она придает выражению экспрессивность и красочность, 
создает яркий образ. Следующему описанию метафора также 
придает объемность и выразительность: «...lights were still burning 
from three flickering jets: thin blue petals of flame they seemed, rimmed 
with white fire» – здесь «petals» употреблены в метафорическом 
значении «язычки пламени», применение оксюморона «rimmed with 
white fire» («язычки пламени, обрамленные белым сиянием» – Т.Т.) 
позволяет писателю дать более точное описание. 

В следующих предложениях автор также употребляет слова в 
их метафоричном значении. «My heart shall never be put under thier 
microscope» – эта метафора основана на ассоциации микроскопа 
(microscope) с пристальным и тщательным изучением и сердца (heart) 
с тайными чувствами и мыслями человека. Другими словами, Бэзил 
Холлуорд хотел сказать, что его чувства не должны стать предметом 
для всеобщего рассмотрения и изучения. Модальный глагол «shall» 
(«должен» – Т.Т.) наделяет высказывание категоричностью. Пример 
развернутой метафоры в диалоге из третьей главы:

«I`ll back English women against the world, Harry», – said Lord 
Fermor, striking the table with his fist.

«The betting is on the Americans».
«They don`t last, I am told», – muttered his uncle.
«A long engagement exhausts them, but they are capital at a 

steeplechase. They take things flying. I don`t think Dartmoor has a chance».
«They don`t last» – («они не выносливы» – Т.Т.) – в этом 

предложении и в следующем: «A long engagement exhausts them, but 
they are capital at a steeplechase» («на длинных дистанциях они скоро 
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выдыхаются, но на коротких, с препятствиями, им нет равных» – 
Т.Т.) – выражения взяты из спортивного словаря, на первый взгляд 
кажется, что речь идет о скачках. Рассуждение о женщинах, как о 
скаковых лошадях, основано на ассоциации брака с забегом, как не 
всякая лошадь может участвовать в скачках, так не всякая женщина 
выдержит брак. Диалог производит общее цинично-ироничное 
впечатление, он остроумен и образен.

Часто в произведении встречается прием аллюзии – особой 
разновидности метафоры. Аллюзия – краткая ссылка на какой-
либо литературный, исторический или мифологический широко 
известный факт. Автору нет надобности объяснять, что он имеет в 
виду, подразумевается, что читатель достаточно образован, чтобы 
понять аналогию между обсуждаемой в произведении темой и 
упомянутым фактом.

Предметный мир становится одним из способов передачи 
эстетической оценки действительности повествователем. Эпитет 
«exquisite» («изысканный») встречается в романе десятки раз и 
является одним из самых частотных. Во всех описаниях, строго 
говоря, нет ничего невероятного, но экзотичность описываемых 
предметов и явлений очевидна и более того – поразительна, как 
поразительны вариативность этой экзотики и то место, которое она 
занимает в тексте книги. 

Изображение изысканных цветов, их разнообразных ароматов, 
драгоценных камней, редких музыкальных инструментов является 
отличительной особенностью творчества Уайльда, выражавшего 
таким образом свою приверженность к прекрасному. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Гвишиани Н. Б. Современный английский язык. Лексикология/ 

Гвишиани Н. Б. – М. : Академия, 2007. – 224 с.
2 Новейший англо-русский, русско-английский словарь/ сост. 

С. Н. Крысенко. – М. : ИКТЦ «Лада», 2007. – 960 с.
3 Новый англо-русский словарь / В. К. Мюллер, В. Л. Дашевская, 

В. А. Каплан и др. – М. : Русский язык, 2001. – 880 с.
4 Longman dictionary of contemporary English / Della Summers. 

– England: Pearson Education Limited, 2003. – 1950 p.
5 Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» – оригинальный 

текст:
6 http://fictionbook.ws/prose_/prose_classic/oskar-uayld-the-

picture-of-dorian-gray.html.

1.9 Қазіргі білім үрдісі және кәсіби-бағытталған 
басқа тілдік білімнің дамуы

1.9 Современный образовательный процесс 
и развитие профессионально-ориентированного 

иноязычного образования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АРЫНОВА А. С.
магистрант, Гуманитарно-педагогический факультет, ПГПУ, г. Павлодар

АХМЕТБЕКОВА А. М.
научный руководитель, PhD, ПГПУ, г. Павлодар

Информатизация гуманитарного профессионального 
образования становится особенностью нового этапа развития 
информатизации образования в целом, где приоритетными являются 
не инструментальные, а содержательные аспекты создания и 
разработки информационно-коммуникационных технологий. Задача 
современного иноязычного образования – формирование личности 
нового типа как активного субъекта межкультурной коммуникации, 
компетентность которого адекватно обеспечивает востребованный 
временем высокий уровень взаимопонимания и взаимодействия в 
условиях международных контактов. Сегодня весь мир находится 
под влиянием интенсивного развития новых информационно-
коммуникационных технологий и их активного проникновения во 
все сферы современного общества. В настоящее время большое 
внимание уделяется необходимости изменения роли системы 
образования, нацеленной на развитие самостоятельности в поиске 
информации, развитие критического мышления, информирование 
по IT-грамотности. В современной системе образования сложилась 
ситуация, когда устоявшиеся методы, приемы и формы обучения 
требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений. 
Это обусловлено, прежде всего, повсеместным внедрением 
и широким использованием ИКТ. Подобные технологии 
активно применяются для передачи информации и обеспечения 
взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных 
системах открытого и дистанционного образования. Современному 
преподавателю необходимо владеть основными средствами ИКТ в 

http://fictionbook.ws/prose_/prose_classic/oskar-uayld-the-picture-of-dorian-gray.html
http://fictionbook.ws/prose_/prose_classic/oskar-uayld-the-picture-of-dorian-gray.html
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иноязычном образовании и быть специалистом по их применению 
в своей профессиональной деятельности. 

Использование новых информационных технологий в 
преподавании является одним из важнейших аспектов 
совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 
арсенала методических средств и приемов, позволяющих 
разнообразить формы работы и сделать процесс обучения 
иностранному языку интересным и запоминающимся для студентов. 
В современной науке существует много различных подходов 
к определению понятия «информационно-коммуникационные 
технологии». Согласно словарю педагогического обихода (под ред. 
Л. М. Лузиной), информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) – это совокупность средств и методов преобразования 
информационных данных для получения информации нового 
качества (информационного продукта) [1, с.71]. 

В современных источниках ИКТ представляют собой широкий 
спектр цифровых технологий, применяемых для создания, передачи 
и распространения информации и оказания услуг (компьютерное 
оборудование, программное обеспечение, сотовая связь, электронная 
почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и 
кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)  
[2, с. 54–59]. Современная образовательная парадигма, строящаяся 
на компьютерных средствах обучения, берет за основу не передачу 
обучающимся готовых знаний, умений и навыков, а привитие 
умений самообразования. При этом работа обучающихся на занятии 
носит характер общения с учителем, опосредованного с помощью 
интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств. 

Ученые считают, что любой метод обучения обогащается за 
счет интеграции в него информационных технологий. Но если 
в процессе обучения информатике средства ИКТ выступают и 
как объект изучения, и как средство обучения, то в процессе 
преподавания иностранного языка они являются только средством 
обучения. Под средствами ИКТ следует понимать программные, 
программно-аппаратные и технические средства и устройства, 
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной 
техники, а также современных средств и систем транслирования 
информации, информационного обмена, обеспечивающие операции 
по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, 
передаче информации и возможность доступа к информационным 
ресурсам локальных и глобальных компьютерных сетей [1, с. 73]. 

К наиболее часто используемым в иноязычном образовании 
средствам ИКТ относятся: 

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 
помощью компьютера и мультимедийного проектора; 

• электронные энциклопедии и справочники;
• тренажеры и программы тестирования;
• образовательные ресурсы Интернета.
• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 
• видео- и аудиотехника;
• научно-исследовательские работы и проекты [3, с. 60]. 
Перечисленные средства ИКТ позволяют активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, обеспечить 
положительную мотивацию обучения с помощью интерактивного 
диалогового гипертекста, обеспечить высокую степень 
дифференциации обучения, рационально организовать учебный 
процесс, повысить эффективность занятий, формировать навыки 
подлинно исследовательской деятельности, обеспечить доступ 
к различным справочным системам, электронным библиотекам, 
другим информационным ресурсам.

Использование компьютерных программ при обучении 
иностранному языку позволяет предъявлять учебный материал 
более наглядно и доступно, чем в устной форме. Очень важно 
и то, что студент может работать на занятии в индивидуальном 
режиме, продвигаясь в постижении нового материала в своем темпе, 
возвращаясь к непонятому, если это требуется, или забегать вперед 
[4, с. 25]. Компьютер развивает самостоятельность обучающихся 
и создает благоприятную социально-психологическую атмосферу 
на занятии, придавая им уверенность в себе, что является 
немаловажным фактором для развития индивидуальности студентов 
[5, c. 30].

Большое разнообразие обучающих средств ИКТ позволяет 
эффективно использовать их при обучении иностранному языку. 
В педагогической практике широко используются созданные 
специально для конкретных занятий мультимедийные конспекты-
презентации, содержащие краткий текст по специальности, 
основные языковые формулы, клише для реферирования и 
аннотирования статей и текстов по специальности и др. Обладая 
такой возможностью, как интерактивность, компьютерные 
презентации позволяют эффективно адаптировать учебный 
материал исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Усиление интерактивности приводит к более интенсивному 
участию в процессе обучения самого обучаемого, что способствует 
повышению эффективности восприятия и запоминания учебного 
материала. 

Таким образом, информационные технологии создают 
условия для самовыражения личности обучающегося: результаты 
его творчества могут оказаться востребованными, полезными 
для других. Изучив состояние проблемы использования средств 
ИКТ в иноязычном образовании, можно сделать вывод о том, 
что эффективность их применения зависит от способов и форм 
применения данных технологий, от того, насколько грамотно 
преподаватель владеет методикой работы с ними, от используемых 
им электронных ресурсов. 

Основываясь на изучении теоретических проблем исследования, 
анализе ресурсов ИКТ и опыте практического применения данных 
ресурсов в процессе обучения иностранному языку, выделяется ряд 
рекомендаций для учителей, использующих ИКТ на своих занятиях 
[6, c. 77–79]: 

1 Учитель и обучающийся должны уметь обращаться 
с компьютером на уровне, необходимом для выполнения 
компьютерных заданий. 

2 Учителю следует четко представлять, какие формы ИКТ 
следует использовать на данном этапе занятия, и оправдано ли это 
использование. 

3 Необходимо заранее подбирать материал к занятию с 
использованием ИКТ, руководствуясь определенными критериями, 
адаптировать отобранный цифровой материал в соответствии с 
задачами и условиями обучения. 

4 Учителю следует планировать и организовывать 
самостоятельную работу обучающихся по предмету с привлечением 
ИКТ. 

Использование средств ИКТ при обучении иностранному 
языку способствует повышению интереса обучающихся к 
предмету и активизации их речемыслительной деятельности, 
развитию навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, 
эффективному формированию всех видов речевой деятельности. 
В рамках нашего исследования, изучив основные средства ИКТ, 
необходимо проанализировать их практическое применение в 
современном иноязычном образовании, какие из них являются 
наиболее актуальными и более эффективными для развития 

межкультурно-коммуникативной компетенции обучающихся. 
Систематическое применение основных средств ИКТ при обучении 
иностранному языку формирует у обучающихся устойчивые навыки 
самостоятельной работы, что приводит к сокращению времени на 
выполнение стандартных заданий и позволяет увеличить время на 
выполнение работ творческого характера. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПРОСА И МЕТОДИКИ CLIL 

В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ

БАБИЧ И. М.
м.п.н, докторант, Высшая школа Естествознания, ПГПУ, учитель-эксперт 

химии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

В период производственной практики в школе студенты-
химики часто испытывают затруднение при подготовке к урокам, 
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если преподавание осуществляется на английском языке. Это 
связано с тем, что они недостаточно хорошо владеют предметной 
терминологией, навыками коммуникации с учащимися, не могут 
правильно и быстро реагировать на вопросы и сами задавать 
вопросы, предлагать развернутую обратную связь, описывать 
сценарии урока, используя методологическую терминологию.

По мнению студентов все эти затруднения связаны с тем, что 
у них нет опыта преподавания химии на английском языке, так как 
методика преподавания предмета и содержание курса химии старшей 
школы изучается в вузе на первом языке. Студенты испытывают 
затруднение и при развитии навыков говорения на английском языке у 
старшеклассников. Они не знакомы с подходами предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) и поэтому не понимают, как 
обеспечить словесную, процедурную, инструментальную поддержку 
ученикам в развитии их языковых предметных навыков. 

В связи с этим перед нами встала задача в период 
производственной практики оказать поддержку будущим 
учителям химии так, чтобы за короткий промежуток времени 
обеспечить их активное самоорганизованное включение в процесс 
конструирования урока и преподавания на английском языке.

Для этого нам необходима была методика, которая бы 
поддерживала самоуправляемое обучение, развивала предметные 
и методические знания и умения, навыки говорения на английском 
языке у студентов и в то же время могла быть использована 
ими на уроке для развития учащихся. В основе такой методики 
должен лежать запрос самих студентов, с помощью которого они 
будут исследовать проблемы, устанавливать новые причинно-
следственные связи в процессе формулировки вопросов [1, 
с. 85]. В этом исследовании, студенты часто осуществляют 
самоуправляемый, частично индуктивный и дедуктивный подходы 
к обучению, проводят эксперименты [2, с. 385].

Такой методикой является методика обучения на основе 
запросов. В научно-методической литературе описывается несколько 
вариантов ее применения [3–7]. Мы выбрали сценарий, предложенный 
M. Pedaste (методика IBSE – Inquiry base science education) [8, с. 51] 
так как он достаточно четко структурирован и поэтому:

– обеспечивает понимание студентами процедуры запроса;
– позволяет нам модифицировать методику в связи с 

особенностью содержания обучения студентов, направленного на 
развитие предметных и методических знаний на английском языке. 

Если результатом IBSE является решение проблемы в виде 
проектной работы, то итогом применения нашей методики 
(IBSME – Inquiry base subject-methodological education) является 
самостоятельно разработанный студентом конспект занятия 
на английском языке, методы и ресурсы которого обеспечат 
достижение предметных и языковых целей урока обучающимися. 

Методика IBSME состоит из 5 основных этапов: ориентация, 
концептуализация, конструирование, презентация, обсуждение 
(Таблица 1). 

Таблица 1 – Структура и содержание этапов методики «Обучение 
студентов на основе предметно-методологического запроса»

№ Этапы Описание № Стадии Описание

I Ориентация 1) актуа-
лизация 
предметных 
и методиче-
ских знаний 
по теме на 
английском 
языке
2) выбор 
учебных 
целей и фор-
мулировка 
вопросов

1 химические 
и языковые 
знания

формирование предметного англий-
ского языка

2 применение, 
анализ, син-
тез и оценка 
на основе 
химических 
и языковых 
знаний

развитие навыков высокого порядка, 
умения формулировать разноуровне-
вые вопросы на английском языке

3 методоло-
гия

1) формирование методологических 
знаний и умений на английском языке
2) выбор учебных целей и ожидаемого 
результата (гипотезы), формулировка 
вопросов конструирования урока

II Концептуа-
лизация

формулировка предметных и языковых целей обучения, ожидаемых 
результатов (гипотеза), критериев оценивания и общего плана урока

III Конструи-
рование

разработка 
конспекта 
урока, под-
тверждение 
или опро-
вержение 
гипотезы

1 сбор данных выбор техник, методик, ресурсов для 
реализации целей урока

2 анализ 
данных

определение эффективности выбран-
ных стратегий обучения и ресурсов 
для достижения предметных и языко-
вых целей урока, развития учащихся

3 оценка 
данных

объяснение выбора и соответствия ме-
тодов обучения, ресурсов, стратегий 
оценивания на уроке целям обучения, 
уровню индивидуального развития 
учащихся

4 выводы формулировка соответствия плани-
рования урока его целям, ожидаемым 
результатам (гипотезе)

IV Презента-
ция

преподавание разработанного урока однокурсникам

V Обсужде-
ние

оценка результатов преподавания и рефлексия по улучшению практики
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Основное назначение стадии ориентации заключается в 
актуализации предметных и методических знаний по теме на 
английском языке, и самостоятельным выбором учебных целей 
для реализации которых будет сконструирован урок, постановке 
задач и вопросов, решение которых позволит создать план урока: 
«какое химическое содержание позволит достичь цели урока?»; 
«что необходимо сделать в классе, чтобы достичь цели урока?»; 
«какая химическая, методическая, управленческая терминология 
поможет мне в этом?». Итогом стадии концептуализации является 
сформулированные предметные и языковые цели обучения, 
ожидаемые результаты (гипотеза), критерии оценивания и общий 
план урока. Этап конструирования призван ответить на вопросы, 
сформулированные на стадии ориентации, подтвердить или 
опровергнуть гипотезу (ожидаемый результат) в ходе создания 
конспекта урока. Конструирование включает в себя сбор данных 
(выбор техник, методик, ресурсов для реализации целей урока), анализ 
данных (определение эффективности выбранных стратегий обучения 
и ресурсов для достижения целей урока, развития учащихся), оценка 
данных (объяснение выбора и соответствия методов обучения, 
ресурсов, стратегий оценивания на уроке целям обучения, уровню 
индивидуального развития учащихся), выводы (формулировка 
соответствия планирования урока его целям, ожидаемым результатам 
(гипотезе)). Презентация – это microtiching, в процессе которого 
студенты – разработчики представляют свой фрагмент урока для 
своих однокурсников, выступающих в роли оценщиков. На этапе 
обсуждения студенты дают обратную связь проведенному уроку в 
соответствии с критериями его оценивания, сформулированными 
в виде школы Лайкерта. Критерии оценивания обеспечивают 
понимание студентами зоны их развития в языковой, предметной, 
методической составляющей их продукта и характеризуют прогресс 
однокурсников в следующих областях и в уровне:

- объяснения химического содержания на английском языке 
(на уровне слов, предложений, кратких или полных пояснений, 
текстов, ситуационных конструкций при описании химического 
эксперимента, решения задач);

- коммуникации с учениками на английском языке 
(использование языка обучения, обязательного для химического 
содержания, языка для обучения с целью организации управления 
классом, языка через обучение в процессе предоставления обратной 
связи и ответов на вопросы учащихся);

- готовности к развитию навыков высокого мышления учащихся 
на английском языке (процент применения на уроке заданий на 
знания, понимание, применение, анализ, синтез, оценку и прогноз);

- развития методической культуры студента (способность к 
актуализации знаний, созданию условий для совместного выхода на 
цель урока, к организации изучения нового материала, уточнению 
понимания, закреплению, предоставлению обратной связи, само-
взаимооцениванию, рефлексии учащихся по достижению цели урока).

Развитие предметных и методических навыков говорения 
студентов на английском языке было организовано c помощью 
вопросов таксономии Блума и реализации компонентов методики 
CLIL, включенных в IBSME: содержание (предметное и 
методическое), коммуникация, познание, культура. Поддержка 
студентов осуществлялась посредством разработанных ресурсов: 
учебно-методического пособия «Learning and teaching Chemistry in 
English» и электронного приложения к нему «Chemglossary».

В соответствии с таксономией Блума одним из первых этапов на 
стадии ориентации является этап работы с конкретной химической 
и методологической лексической фразеологией, способствующий 
формированию контекстуального языка студентов. Это этап знания 
и понимания. На втором этапе ориентации студентам предлагается 
выбрать подготовленные тьютором задания, позволяющие 
ассимилировать как содержание предмета, так и язык. Второй 
этап включает задание, направленные на понимание и развитие 
навыков анализа, синтеза и оценки самих студентов. Выбор 
заданий студент осуществляет самостоятельно, оценивания уровень 
сформированности языковых и предметных навыков. Обязательным 
заданием на этом этапе является обучение студентов формулировке 
и ответам на тематические разноуровневые вопросы по таксономии 
Блума для понимания подходов к формированию у учеников 
навыков высокого мышления. Развитие методологических знаний 
осуществляется в процессе обсуждения возможных техник, которые 
обеспечат предметно-языковое интегрированное обучение учащихся. 

Апробация разработанной нами методики IBSME началась в 
период производственной практики студентов в 2019-2020 учебном 
году в Назарбаев Интеллектуальной школе. Уже первые результаты 
применения данного подхода позволили нам наблюдать прогресс 
в преподавании будущих учителей химии. Развитие навыков 
предметного английского языка и конструирования уроков отмечали 
учителя – наставники и сами студенты. Исследование эффективности 
методики будет продолжено в следующем учебном году.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ

БАБИЧ И. М.
м.п.н, докторант, Высшая школа Естествознания, ПГПУ, учитель-эксперт 

химии, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Конкурентноспособность будущих учителей в современном 
мире обеспечивается знанием одного или нескольких иностранных 
языков, которые позволяют им быть в курсе мировых научных 
открытий в предметной и педагогической областях, обмениваться 
опытом с зарубежными коллегами. 

В казахстанской и зарубежной педагогической литературе 
накоплено достаточное количество исследований, связанных с 
различными аспектами обучения студентов на иностранном языке. 

Однако в отечественной литературе отсутствуют данные 
относительно мотивации студентов педагогических высших 
учебных заведений к обучению и преподаванию химии на 

английском языке. Поэтому целью исследования стало определение 
уровня мотивации к изучению химии на английском языке у 
будущих педагогов различных курсов.

В настоящее время не выработан единый подход к проблеме 
мотивации поведения человека. Это связано с различными 
аспектами рассмотрения ее сущности и структуры, различными 
научными течениями, подходами к исследованию и предлагаемыми 
моделями.

Инструментальная ориентация, а также интегративная 
ориентация и отношение к учебной ситуации студентов являются 
составными частями социально-образовательной модели 
мотивации, предложенной Р. Гарднером и Смитом в 1975 году  
[1, с. 13]. Инструментальная ориентация (мотив) определяется 
авторами прагматическими причинами изучения второго языка: 
получение более высокой заработанной платы, лучшей работы. 
Интегративная ориентация связана с желанием студента, 
изучающего второй язык, стать членом сообщества носителей этого 
языка, полностью идентифицироваться с ними [2, с. 12]. 

Другой подход к исследованию учебной мотивации был 
предложен Райаном и Деки в 2000 году. Они выделяют внутреннюю и 
внешнюю мотивацию к изучению предметов. Внутренняя мотивация 
относится к выполнению деятельности с заинтересованностью, 
для получения удовольствия от самого процесса ее выполнения, 
удовлетворения от возможности углубления и расширения 
предметных знаний, приобретения новых профессиональных 
навыков. Внешняя мотивация связана с возможностью получения 
внешнего вознаграждения или с избеганием неудач [3, с. 58]. Авторы 
данной теории утверждают, что внешняя мотивация обуславливается 
интериоризацией социальных требований и оба вида мотивации 
(внутренняя и внешняя) способны к взаимопереходу.

Еще одной теорией, актуальной для понимания мотивации 
студентов к изучению предметов на втором языке, является 
теория планируемого поведения Айзена и Фишбейна[4, с. 274]as 
well as tendencies toward nonrational attribution, are also discussed 
from the point of view of a Bayesian information processing model. 
(53 ref, которая связывает убеждения, отношения индивида с его 
поведением и созвучна с результатами исследований Гарднера, 
Ламберта [5] и Lifrieri [6, с. 99]. Согласно этой теории, при 
негативном отношении студентов к изучаемым предметам их 
содержание может быть изучено на недостаточном уровне.
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Дерней предложил свою систему мотивации к изучению 
второго языка, актуальную для применения в процессе обучения 
студентов педагогического ВУЗа [7, с. 643]. Согласно Дерней и 
Уошида основными компонентами мотивационной системы к 
изучению второго языка являются идеальное Я – L2, должное Я 
– L2, учебный опыт L2. Идеальная личность L2 является сильным 
мотиватором, поскольку имеет уровень речи, к которому стремится 
должное Я [8, с. 225]. 

Таким образом, существование различных теорий и моделей 
мотивации широко обсуждается и признается. 

По мнению, ряда некоторых авторов, доминирующими мотивами 
в мотивационной структуре студентов являются (внутренние) 
познавательные (когнитивные) мотивы, профессиональные и 
социальные мотивы.

Результаты исследования Рахматуллиной Ф. М. показали, 
что различное соотношение этих мотивов в мотивационной сфере 
студентов в течение всего срока обучения в ВУЗе обеспечивают их 
положительное отношение к обучению [9, с. 90]. 

Большую роль в становлении будущего педагога отводят и 
мотивации к успеху.

Мотивационные факторы обучения предмету на английском 
языке могут иметь свои отличительные особенности, связанные 
с языковыми и психологическими барьерами: уровнем языковой 
и предметной подготовки студентов, наличием состояния 
тревожности, боязни неудач от непонимания химии на втором 
языке, различием в химической терминологии, подходов к решению 
химических проблем, объяснению химических явлений, процессов 
и закономерностей на первом и английском языке при изучении 
аутентичных материалов, низкой самооценки студентов.

Вместе с тем, анализ психолого-педагогической литературы все 
же позволяет утверждать, что оптимальной мотивационной структурой 
для обучения предметов на иностранном языке является структура, 
включающая познавательные и профессиональные мотивы, когда 
«языковой материал излагается в комплексе с профессиональными 
знаниями, то есть и лингвистические, и профессиональные компоненты 
находятся в равновесии друг с другом» [10, с. 248].

Анализируя различные теории и подходы к классификации 
мотивационных факторов и понимая, что спектр мотивов, 
охватывающих мотивацию к изучению химии на английском 
языке может быть гораздо шире, мы пришли к выводу, что в 

условиях перехода к обучению студентов на иностранном языке, 
мотивационно-значимыми могут выступать познавательные, 
профессиональные, социальные мотивы и мотивы избегания неудач 
или мотивация к успеху.

Для того, чтобы выяснить иерархию мотивов в мотивационной 
сфере будущих педагогов нами разработаны четыре анкеты, 
направленные на установление уровня познавательной, 
профессиональной, социальной мотивации студентов к изучению 
химии на английском языке и мотивации избегания неудач, связанной 
с изучением профильного предмета на иностранном языке.

Все методики содержат несколько закрытых вопросов с пятью 
вариантами ответов в виде шкалы Лайкерта от 1 (не согласен) до 5 
(полностью согласен).

В исследовании были задействованы студенты 1-3 курсов 
Павлодарского педагогического государственного университета, 
которые обучаются в 2019-2020 учебном году по образовательной 
программе «Химия». В анкетировании приняло участие 120 
респондентов. Выборочная совокупность студентов равна их 
генеральной совокупности. Поэтому с надежностью 100 % 
можно утверждать, что выводы, которые будут получены в ходе 
исследования распространяются на всю генеральную совокупность 
студентов Школы естествознания 1-3 курса.

Для обработки полученных данных мы применили программу 
статистической обработки информации IBM SPSS Statistics 23 и 
Microsoft Exсel.

Методы описательной статистики позволили охарактеризовать 
распределение среднего значения, стандартного и среднеквадратичного 
отклонения, дисперсии. Для подтверждения нулевой гипотезы о 
нормальном распределении выборочных данных использовался 
коэффициент Колмогорова-Смирнова. Определение значимости 
различий в средних значениях осуществлялось посредством 
применения метода дисперсионного анализа (ANOVA – Analysis 
of Variances). Метод позволяет сравнить средние значения сразу 
трех выборок студентов 1,2,3 курса и отвергнуть либо подтвердить 
нулевую гипотезу об отсутствии статистической значимости различий. 
Возможность применения дисперсионного анализа подтверждалась с 
помощью теста Ливиня. При p > 0,05 «дисперсии для каждой из групп 
статистически достоверно не различаются» [11, с. 176].

Коэффициент альфа Кронбаха (a>0,7) использовался для 
определения надежности-согласованности анкеты. Ретестовая 
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надежность была оценена в процессе осуществления корреляционного 
анализа результатов первичного и повторного применения методики 
через 2 месяца с применением коэффициента Пирсона. 

Валидность методики проверялась посредством метода 
экспертных оценок (бальная шкала), корреляционного анализа 
валидизируемой анкеты и анкет, предположительно связанных 
и не связанных с ней. Для всех вопросов анкеты был рассчитан 
модифицированный критерий t-Стьюдента в программе Exсel по 
формуле, предложенной Cooper D.R., Schindler P.S. [15, с. 276]. В 
качестве пригодности вопросов анкеты принимается для [12, с. 276]. 

Содержательная валидность определялась с помощью 
экспертных оценок четырех независимых экспертов: международных 
учителей химии, английского языка Назарбаев Интеллектуальной 
школы, преподавателей химии и методики преподавания химии 
педагогического вуза. 

Результаты анкетирования студентов различных курсов 
показали изменение в иерархии мотивов учебной деятельности 
у будущих педагогов в течение трех лет обучения в вузе (рис. 1).

Показатели средних значений познавательной мотивации 
студентов увеличиваются от 1 к 3 курсу. Изменение уровня 
данного вида мотивации от низкого на первом курсе к высокому 
на 3 курсе связано с тем, что студенты старших курсов начинают 
лучше понимать английские языковые конструкции, изучая их в 
предметной химической лексике. Они полагают, что запомнить 
предметную химическую терминологию на английском языке им 
помогает осознание необходимости данной лексики в будущей 
профессии. Им нравится обсуждать решение химических проблем 
на англоязычных форумах со студентами других стран.

Рисунок 1 – Изменения в мотивационной  
сфере студентов 1-3 курсов

Они убеждены, что изучение химии на английском языке 
поможет им быть в курсе современных научных достижений, 
быстрее интегрироваться в мировую информационную среду и 
развить собственные практические навыки, необходимые в будущем. 
Таким образом, анализ анкетирования студентов показал, что в 
основе познавательной мотивации студентов к изучению химии 
на английском языке лежит не просто мотивы к академическому 
изучению профильных предметов и английского языка, а мотивы 
применения иностранного языка, как средства получения 
необходимых знаний и умений для профессиональной деятельности в 
будущем. Повышение уровня познавательной мотивации к изучению 
химии на английском языке происходит параллельно с повышением 
уровня профессиональной мотивации к билингвальному обучению.

Студенты 3 курса и частично второго курса убеждены, что 
изучение английского языка становится более целенаправленным, 
так как он используется для решения конкретных задач преподавания 
химии и профессионального химического общения. Они уверены, 
что занятия по химии на английском языке в вузе позволят им 
повышать квалификацию на международных образовательных 
площадках, самостоятельно разрабатывать методические материалы 
к урокам, вести уроки на английском языке в старшей школе.

Вместе с ростом первых двух видов мотивов наблюдается 
незначительное положительные изменения в уровне социальной 
мотивации к изучению химии на английском языке у студентов 
3 курса. Повышение уровня внешней социальной мотивации от 
низкого на 1 курсе к среднему на 3 курсе объясняется тем, что 
будущие учителя связывают знания химии на английском языке 
с возможностью получения более высокой заработной платы, 
статуса в будущем. 60 % первокурсников готовы изучать химию 
на английском языке, потому что это требования университета. 
Большинство первокурсников полагают, что изучение химии 
на английском языке ухудшает их успеваемость по предмету, 
английский язык трудно выучить. 30 % первокурсников отметили, 
что они стесняются говорить на иностранном языке. Такие языковые 
и психологические барьеры у студентов первого курса мы объясняем 
низким уровнем развития языковых компетенций (рис. 2) и, как 
следствие, стремление избежать неудачи, отказываясь от обучения 
профильным предметом на иностранном языке.
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Рисунок 2 – Уровень английского языка у студентов 1–3 курсов

С развитием уровня владения английским языком и 
профессиональным самоопределением у студентов третьего курса 
происходят закономерные изменения в мотивационной сфере, 
связанные с ростом познавательной, социальной, профессиональной 
мотивации к изучению профильного предмета на иностранном языке 
и уменьшением уровня мотивации избегания неудач.

Заключение
Основными мотивами обучения студентов в вузе являются 

познавательные, профессиональные, социальные мотивы и мотивы 
стремления к успеху или избегания неудач. Разработанные методики 
оценки познавательной, профессиональной, социальной мотивации 
и мотивации избегания неудач позволили определить уровень 
мотивации будущих педагогов к изучению химии на английском 
языке, установить положительную динамику в развитии первых трех 
выше перечисленных видов мотивации у студентов от 1 к 3 курсу.
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E-GLOSSARY AS AN EFFECTIVE TOOL TO UPGRADE 
PRE-SERVICE AND IN-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ 

KNOWLEDGE OF THEIR SUBJECT
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BARATOVA A. A.
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The introduction of teaching STEM disciplines in English has become 
one of the areas of focus in reforming the education system in Kazakhstan. 
Since the reform was initiated in 2007, an acute need to learn and teach 
English has been indicated in many strategic documents. Currently, the 
Roadmap for 2015-2020 defined measures for the phased implementation 
of trilingual education at all levels of education. It says that the curriculum 
and standards of higher education should be updated to make way for 
teaching at least 30 % of basic and major subjects in English. To make 
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it conceivable, 40 educational programs and textbooks in English, along 
with digital dictionaries, including terminological (in ICT, physics, biology 
and chemistry) with free access to the Internet should be developed [1]. 

For a smooth transition to teaching in English, four subjects of 
the natural mathematical cycle, namely, physics, chemistry, biology 
and computer science, were defined. For this reason, the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan has intensified 
the preparation of existing subject teachers to teach them English and 
the methodology of teaching the content in English.

The need for a systematic transition to learning disciplines in English 
is also specified in the State Program for the Development of Education 
for 2020-2025 (SPDE) [2], one of the main aims of which is to prepare 
graduates of schools and higher educational institutions that would be 
competitive in the world of new demands.

However, the analysis of textbooks [3–5] done at one of the pedagogical 
universities showed that they are aimed at developing students’ reading skills 
of texts with a chemical and, at times, not chemical focus. Improving listening 
and writing skills is not implemented. This is reflected in the results of a 
survey conducted among 1-year and 2-year students. Most of the students 
pointed out that they almost never work with authentic reading passages, 
listening and video resources in classes. The learnt chemical terminology 
does not cover all the topics of secondary school chemistry course. 95 % 
of the students surveyed lack the vocabulary needed to manage the class 
during the lesson, develop lesson plans, explain the mathematical methods 
for solving computational problems and conduct chemical experiments.

This can explain the results derived from an analysis of four factors 
in the motivational sphere of 1st and 2nd-year students enrolled in the 
Chemistry educational program at a pedagogical university, which 
showed a low and medium level of cognitive, professional, social motives 
for studying chemistry in English (Fig. 1).

First-year students do not understand the role of English in their 
future career prospects and they do not have experience in studying 
specialized subjects in English. They believe that this will worsen their 
academic performance and adversely affect the understanding of the 
subject-specific content. Slight growth in the average value of educational 
motives in the second year can be explained by an increase in the subject 
vocabulary of students and an increase in the level of knowledge of the 
English language itself on the CEFR scale. With the increasing status of 
English and its need to learn it, the number of students entering foreign 
universities increasing year by year.

Figure 1 – 1st and 2nd-year students’ motivation  
to learn subject in English

For example, among a total of 2168 learners of Nazarbayev 
intellectual Schools in 2019, 556 students entered foreign universities, 
which constitutes 25,6 % of all cohort. This suggests that students’ 
proficiency in English is also increasing. This trend has made it an 
urgent need for STEM teachers to learn English themselves to keep up 
with their students. 

Liz Dale and Rosie Tanner [6, с. 32] in their textbook of innovative 
activities for subject and language teachers, highlighted the importance 
of collaboration. With co-operative work of subject and language 
teachers, the effectiveness of students’ comprehension of the material 
and academic performance increase. With language teachers’ support 
and continuous scaffolding, STEM teachers prove to be more successful 
in learning language and delivering lessons in L2. 

With that intention, teachers of Chemistry and English, both 
local and international, developed the ‘GlossChemistry» application - 
E-Glossary of chemistry terminology, covering all topics of high school 
program was developed. It is devoted to providing professional assistance 
for pre-service and in-service teachers specializing in chemistry. Its main 
aim is to assist in learning the content of high school Chemistry course 
and English at the same time through integration. The most particular 
feature of the ‘GlossChemistry» is that it provides an opportunity to 
instantly listen to the pronunciation of the selected word and its definition 
voiced by a native speaker. 

The application has a very user-friendly as well as a responsive 
interface that will be immediately understandable to absolutely all users, 
both experienced and beginners. The main feature of the application is 
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its adaptability. Since the application can adapt to the resolution of any 
monitor. Also, the user can adjust the width and height of the window 
and the application will automatically adjust to any size (Picture 2).

Figure 2 - An interface

The main menu of the application consists of 16 cells with the names 
of units. Each section is created in the same style. Thus, each unit has a 
huge platform with cells where subject-specific words for each topic are 
written. Next to the word is the sign of am instant sound-effect button 
(a speaker), if clicked, the audio player with the selected word turns on 
and you can listen to the pronunciation of this word. Clicking the cell 
itself will turn the word around showing the definition of the word in 
English (Picture 3).

Figure 3 – The use of an «instant sound effect button» in the glossary

At the very top of the main screen is a search. If the user needs a 
certain word, but he does not know in which section it is located, then 
he will be able to use this function. When the user enters the first letter, 
all the words beginning from this letter start to appear eliminating those 
unrelated words. After that, when a person enters the following letters, 
the program begins to understand which word a person needs. Above 
all, the program also provides a list of related words. Thus, a person will 
be able to deepen his knowledge (Figure 4).

Figure 4 – The use of «search» function in the glossary

In addition to this, there is also another section called «Classroom 
language». In this section, teachers will be able to learn the necessary 
words for conducting and managing theclassroom in English. All 
the classroom language phrases are organized in topics starting from 
«greeting students» and finishing with «giving homework». This section 
will be highly useful for both beginners and experienced teachers.
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Translation plays an important role in revealing linguistic features, 
national outlook and political and cultural life, customs and traditions, the 
economy and lifestyle of one country to another. This not only brings the 
two countries closer together, their relationship closer, but also reveals 
their literary and cultural values. About it V. S. Vinogradov argues: 
«Translation ... served and will serve the purposes of communication 
and exchange of spiritual values between peoples» [1, p. 5].

To date, the definition of translation has been established, and the 
theoretical foundations are analyzed. Most of the definitions included in 

the scientific revolution in the linguistic direction, which represent the 
basis of A. F. Fedorov. Some of them are given from the «Dictionary of 
linguistic terms» of O. S. Akhmanova:

1) «Translation – the translation of oral or written language texts 
into another language»;

2) «Translation – the transfer of information stored in the language 
of a work expressed by other linguistic means»;

3) «Translation – finding in another language such means of expression 
that would provide the transfer to it not only of the various information 
contained in this speech work, but also the most complete correspondence 
of the new text to the original also in form (internal and external), which 
is necessary in case of artistic text, as well as when transmitting concepts 
in another language that have not received a stable expression in it» [2, p. 
316]. That is, translation is the transfer of the original by other language 
tools that preserve the unity of content and style. In translation, the unity 
of content and style is realized through another linguistic basis. Therefore, 
this is a new unit inherent in the language of translation, and it should be 
read as the original and preserve its historical and cultural features.

Famous Dutch linguist E. M. Uhlenbeck: «...knowledge of the language 
is not enough to know the source and language of translation. The translator 
must know the culture of people who speak this language» [3, p. 21].  
A prerequisite for a correct interpretation of reality is that the translator 
or recipient who communicates must have extra-linguistic knowledge. 

This article discusses one of the translation types – the translation 
of fiction text. The text of fiction is a means of transmitting expressive, 
emotional, aesthetic information, it has a function that has a visual and 
emotional effect on the reader or listener. This is realized using many 
linguistic methods, from epithets and metaphors to the rhetorical and 
syntactic structure of the phrase.

When translating fiction, the translator often encounters significant 
difficulties with the pragmatic potential of the original. Often in such texts 
the translator refers to a certain culture or historical event, an allusion, 
and so on. There are various precedent names, parts of clothing and 
food, names of jewelry and relatives, words associated with customs 
and traditions. In linguistics and translation theory, these lexical units 
are known as nonequivalent vocabulary, gap or realities.

Realities are a set of unique words and phrases that do not have a 
corresponding unit in other languages, are found only in the life of this 
language and are unique to this language. As a rule, the real words of one 
people are not found in another nation and are not repeated in another 
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language. Realities include words and phrases, proverbs and idioms that 
represent individual national symbols, phenomena, things that are not 
in other ethnic groups. These national differences are one of the main 
problems for translators.

Scientist L. K. Latyshev proposes the following methods for 
transmitting equivalent vocabulary:

1) transliteration – the introduction of a word translation without 
any grammatical or phonetic changes. This means leaving the translation 
of foreign words in their original state.

2) tracing – a complete replacement of parts (morphemes) of 
equivalent words or phrases in the language.

3) Explanatory translation – a detailed description of the translated 
word meaning.

4) Presumptive translation – searching for the closest meaning in the 
dictionary of the target language for the lexical unit of the source language 
[4]. Explanatory and predictive methods, which are inconvenient 
and economical for the translator, are often used in the translation of 
equivalent vocabulary.

V. S. Vinogradov, who addressed the issue of translation in his 
work «Introduction to Translation (General and Lexical Problems)» 
identifies five ways to translate realities (nonequivalent vocabulary): 
transcription (transliteration), hypo-hyperonymic, assimilation, and 
peripheral (descriptive, descriptive, explanatory) translation, tracing.

In this article we will analyze the ways of translation that could 
reveal the national flavor of realities in Russian and English from M.V. 
Auezov’s novel «The Path of Abay».

There are several thematic groups of realities that are found in the 
novel; for analysis, we consider the realities that represent the national 
names of clothes.

Among our people there are many different national costumes. There 
are many types of clothing based on the nature, weather, profession and 
lifestyle of our vast steppe. One of them is tymаk.

Tymаk – men’s winter hat. It is made from animal skins. This 
warm hat with a high top, has a frontal part, two ears, also a back skirt 
that covers head back. The Kazakh people considered tymak a sacred 
headdress, and did not change or kick it. In the past, a premature baby 
was laid in tymak for as many days as he was premature. This is probably 
one of the manifestations of this head-dressing merits.

The real tymak is translated as «malachai», «a fur hat made of their 
animal fur». This can be seen in the following examples. 

Басқа үкі тағу – бар күйеудің әдеті. Ол ғана емес, қызыл манат 
шапан мен биік өкше етік киіп, елден ерекше ұзын төбе тымаққа 
үкі тағып алу, бұл өңірдің бар күйеуіне жол болатын [6, p. 243].

Согласно обычаю, жених должен нахлобучить на голову 
малахай с высоким верхом, увенчанный пучком перьев филина, 
надеть чапан красного сукна и сапоги на высоких каблуках, чтобы 
отличаться от всех остальных [7, p. 291].

Thе brіdеgrооm’s trаdіtіоnаl fur hаt, рullеd wеll оvеr hіs еyеs, 
hаd tо bе tuftеd wіth thе fеаthеrs оf аn еаglе-оwl. Іn аddіtіоn hе hаd 
tо wеаr а cаре оf rеd clоth аnd hіgh-hееlеd bооts tо dіstіnguіsh hіm 
frоm thе rеst оf hіs cоmраny [8, р. 199].

In the explanatory dictionary of V. I. Dahl, the following definition is 
given: «husband., east. big, eared (or with lobes) hat on fur; two lobes cover 
the cheeks, one the head back, small, the fourth - the forehead» [9, p. 228].  
That is, the word tymak is described by a paraphrasing translation.

The next type of men’s headdress, which reflects the national 
identity of the Kazakh people, is takiya. A turban is a round, lightweight 
headdress sewn with embroideries [10, p. 775]. It is translated into both 
Russian and English as a «Yermolka» (skull-sar - yermolka, skullcap). 
In the explanatory dictionary of the Russian language, S. I. Ozhegova 
and N. Yu. Shvedova: «Yermolka – a small soft round hat» – this is the 
definition given [11, p. 39]. Sample: Басында қажы сапарынан киіп 
қайтқан шошақ төбе ақ тақиясы бар. Иығында сырма жаға, 
Тобықты елі кимейтін жұқа жібек, ақ шапан [6, p. 101].

На голове его была привезенная из Мекки белая ермолка, на 
плечах – белый шолковый чапан со стеганным воротником, какой 
тоже не носили тобыктинцы [7, p. 563].

As we can see, Kazakh national costumes, such as takiya (yarmolka, 
skull-sar), chapan (chapan), were translated by assimilation and transliteration.

The following names of clothes were translated into the Russian 
language using these translation methods: borіk (hat), salde (chalpy) 
chapan (chapan). And into English by means of a paraphrasing translation: 
wеrе еsреcіаlly vаіn оf thе cut аnd cоstlіnеss оf thеіr fіnеry. Например, 
Қораның ішінде Құнанбайды қоршаған кәрі-жас Ырғызбайлардың 
киім сәні бөлек-ті және қаладағы саудагер, имам, қалпелердің 
сәлделі, шапанды, құндыз бөрікті, байлық, барлық көріністері де 
басқа [8, p. 15].

Стояшие во дворе иргизбаи – и старшие и молодежь – все как 
на подбор были нарядно одеты. Особенно щеголяли и покроем, и 
новизной, и стоимостью платья горожане – купцы, имамы, халфе. 
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Их белоснежные чалпы, чапаны и отороченные бобром шапки 
свидетельсвовали о богатстве и довольстве [7, p. 449].

Thus, the English translation of the novel «The Path of Abay», which 
describes the greatness of the Kazakh people, its history, rich spiritual 
and cultural life, was revealed through the Russian translation. This is 
probably why realities reflecting some national characteristics were not 
fully disclosed their cultural and national meaning.
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TO THE QUESTION OF LACUNAS TRANSLATION 
(ON THE SAMPLE OF THE NOVEL «THE PATH OF ABAY») 

YERGALIYEVA S. Z. 
senior lecturer, Foreign Languages Department, 

S. Toraighyrov PSU, Pavlodar
YERGALIYEV K. S.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 
Kazakh Language and Literature Department, PSPU, Pavlodar 

SARSENBAEVA A. O.
senior lecturer, Kazakh Academy of Sports and Tourism, Pavlodar

Since the second half of the twentieth century, the problems of 
interlanguage and intercultural relations have been the subject of research 
by many scientists, and today it is considered in various aspects. In this 
regard, in general linguistics, including in Russian and Kazakh linguistics, 
new schools and directions appear, its concepts, terms are formed, 
principles are determined. One of these directions is a fundamental study 
of lacunology that arises in connection with translation problems. The 
object of research in this area is lacuna.

Currently, researchers give various definitions of the lacuna, 
analyze and prove this with samples, internally classify it into several 
semantic groups. Initially, many gave a simple idea that a concept has 
lexical meaning in one of the languages comparable to lacunas does not 
have a fixed name in another language. However, today the concept of 
lacunas has expanded significantly. For example, V. I. Zhelvis and I. Yu. 
Markovina explain this as «inconsistencies that arise when comparing 
the semantic, linguistic, and emotional categories of two local cultures» 
in a study by I. Yu. Markovina, in collaboration with Yu. A. Sorokin, 
that «all units that are incomprehensible and incomprehensible to the 
recipient in the text of another culture» are lacunas [1, p. 37-39].

L. S. Barkhudarov in his work «Language and Translation» 
introduces the term «random» lacuna in the theory of translation. He 
defined the lacunae as «the lexical units of one language, which for some 
reason (not always clear) have no equivalent in the lexical structure of 
another language (in the form of words or regular expressions)» [2, p. 95].

In linguistics, the lacuna is sometimes called the «words of reality». 
There are different opinions about this in science. While some scientists 
have combined these two concepts into one, others consider them 
as separate concepts. They support «nonequivalent vocabulary», not 
«realities» as a term.
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V. G. Hack defines a lacuna as follows: «a lacuna is the absence of 
a word describing an object or phenomenon» [3, p. 19]. He compared 
Russian and French and said that the words сутки, кипяток are lacunas 
in the French language.

Linguist B. T. Kulbaeva in his study «Lacuna as a reflection of the 
national picture of the world» compares Russian and English languages 
and determines the place and role of the lacuna in the process of national-
cultural coding, which forms the relationship of local culture. Such types 
of cultural-laconic lacunas as «subjective lacuna», «cultural-background 
lacuna», «associative and symbolic lacuna», «ethno-connotative lacuna», 
«non-verbal lacuna», «movement lacuna» are shown here [4].

The researcher concludes that «lacunae are representatives of 
a certain linguistic and cultural conceptual sphere, which includes 
cognitive, national and cultural features, which are differences in the 
perception of worldview and differences in the conceptual systems of 
different societies. Therefore, it should be noted that it is impossible to 
establish proper intercultural communication without getting acquainted 
with the linguocultural communities of the language with which we 
communicate, or with lacunas in linguistic culture» [4, p. 4].

Lacunized units arise when one language is translated into another.
When translating fiction, the translator often encounters significant 

difficulties with the pragmatic potential of the original. Often in such texts 
the translator refers to a certain culture or historical event, an allusion, 
and so on. There are various precedent names, parts of clothing and 
food, names of jewelry and relatives, words associated with customs 
and traditions. In linguistics and translation theory, these lexical units 
are known as equivalent vocabulary, lacunas or realities.

V. S. Vinogradov, who addressed the issue of translation in his 
work «Introduction to Translation (General and Lexical Problems)» 
identifies five ways to translate realities (nonequivalent vocabulary): 
transcription (transliteration), hypo-hyperonymic, assimilation, and 
peripheral (descriptive , descriptive, explanatory) translation, tracing [5].

In this article we will analyze the ways of translation that could 
reveal the national flavor of the lacuned units into Russian and English 
from the novel «The Path of Abai» by M.V Auezov.

Lacunas representing household items. These include urshuk, kilem, 
tekemet, alasha, korpe and etc.

One of the main types of raw materials used in Kazakh crafts was 
wool. Folk artisans pay attention to the natural properties of the material, 
the world of beauty, considering the most effective and most convenient 

aspects of the technical approach to its processing. One of such traditional 
crafts, which has not lost its significance to this day, is alasha, carpet 
weaving, sewing from a patchwork quilt (korpe), tekemet, etc.

«The explanatory dictionary of the Kazakh language» defines 
alasha as «a bare carpet, a rug that is woven into strips of colored 
thread» [6, p. 39], and kilem – «a piece of furniture made of colored 
threads and used for the floor or hung on the wall»» [6, p. 436]. Tekemet 
is «a precious felt decorated on the surface with various national 
ornaments» [6, p. 796]. They provide information about people’s lives, 
economics, and worldviews. In the novel, the lacunized units of korpe 
(korpe, cоrреh), alasha (alasha, alasha) are translated by transcription 
(transliteration), kіlem (carpet, rugs), tekemet (koshma, drареrіеs) 
– by assimilation. For example, 1) Абай орнынан шапшаң тұрып 
шешесіне көрпе салды [7, p. 8].

Абай вскочил со стула и быстро разостлал на полу мягкое 
корпе [8, p. 441]. Корпе – ватное одеяло.

2) Жидебайдағы қыстаудың ең үлкен бөлмесі осы. Кілемді, 
текеметті, алашалы, көрпелі, меймандос, мол үй [7, p. 94].

Дом Улжан самый большой в зимовье Жидебай. Гостеприимный, 
просторный, он весь украшен коврами, кошмами, алаша [8, p. 136].

The next type of lacuna representing household goods of the people 
is urshyk. Urshyk is an easy tool for spinning wool [6, p. 861]. In the 
traditional Kazakh society, urshyk was one of the main tools for using 
animal products. It consists of a nose, head and string. It is made from 
materials such as wood, horns, lead, stone, bone (the head of the middle 
bone of a camel and a bull). Yarn was prepared for household goods 
and clothing such as urshyk, kap, dagar, alasha, baskyr, terme bau, 
shekpen, etc. In the novel, the word urshyk is translated by assimilation.

Например, Үй ішінде, төсек алдында ұршық иіріп үлкен қара 
сұр қатын отыр [7, p. 173].

У кровати сидела за прялкой крупная смуглая женщина  
[8, p. 218].

Thus, the English translation of the novel «The Path of Abay», which 
describes the greatness of the Kazakh people, its history, rich spiritual 
and cultural life, was revealed through the Russian translation. This is 
probably why realities reflecting some national characteristics were not 
fully disclosed their cultural and national meaning.
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THE ROLE OF INTEGRATED MODEL OF FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING IN SECONDARY SCHOOL

ZHAKSYLYK A. A.
undergraduate student, PSPU, Pavlodar 

Profound changes in social, political, and economic life have a great 
influence on the development of the educational system. The formation 
of a new education system, focused on the global educational space. 
This process is accompanied by significant changes in pedagogical 
theory and practice. The education system is faced with the task of 
preparing students for cultural, professional and personal communication 
with representatives of countries with different social traditions, social 
structure and linguistic culture. This problem should be solved from 
childhood, starting from kindergarten, etc. In educational policy, such a 
reorientation has led to the creation of integrated training courses.

Today, the fact is obvious that a new quality of education cannot 
be obtained by solving pedagogical problems with outdated methods. 
New school strategies are required, strategies in tune with our time, new 
pedagogical technologies. The dream of every teacher is to educate a 
knowledgeable student, who is able to think independently, ask himself 
questions and find answers to them, set himself problems and look for 
ways to solve them. A primary school is a valuable, fundamentally new 
stage in the life of a child: he begins systematic education in an educational 
institution, the scope of his interaction with the outside world expands, his 
social status changes, and his need for self-expression increases. During this 
period, the formation of the foundations of educational activity, cognitive 
interests and motivation is taking place; and the formation of self-awareness 
and self-esteem of the child occurs. Already in primary school age, it is 
necessary to fill the cognitive need with new content in order to form the 
child’s desire to understand the essential connections and relationships of 
the subjects studied. It is important that activity is aimed at this, so that the 
child feels satisfaction from the process of analyzing things. It is for this 
reason that we have the term «integrated teaching method».

Integration is a deep interpenetration, merging, as far as possible, 
in one educational material of generalized knowledge in a particular 
field [1, P. 8]. 

The concept of «integration» can have two meanings:
1) creating a holistic view of the world around students;
2) finding a common platform for convergence of subject knowledge 

[2, P. 3]. 
Integration is one of the conditions for learning, which ensures 

the acquisition at the proper level of a foreign language and the course 
that is used in direct connection with the language. Integrated teaching 
of a foreign language is determined by a variety of pedagogical, 
psychological and methodological factors. Language, being the main 
means of communication, is used in all types of activities of the subject. 
The task of the teacher is to determine the main educational action and 
subordinate integrated actions, to simulate the conditions under which the 
latter can become mastery of the former (i.e., various integrated courses 
can become a condition for mastering foreign languages).

The main aims of such learning a foreign language:
1 Creation of optimal conditions for the development of students’ 

thinking in the process of teaching biology based on the integration of 
different subjects.

2 Overcoming some contradictions in the learning process.
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3 Activation of cognitive and creative activities of students in the 
classroom [3, P. 70].

A foreign language lesson has a special specificity that a foreign 
language teacher cannot but take into account. Currently, the global goal 
of mastering a foreign language is considered to be introducing to another 
culture and participating in the dialogue of cultures. This goal is achieved 
by forming the ability for intercultural communication. Teaching, 
organized on the basis of tasks of a communicative nature, teaching 
foreign language communication, using all the tasks and techniques 
necessary for this, is a distinctive feature of a foreign language lesson. 

L. P. Ilyenko notes that the structure of integrated lessons at school 
differs from ordinary lessons in the following features:

• extreme clarity, compactness, compactness of educational material;
• logical interdependence, interchangeability of the material of 

integrable objects at each stage of the lesson;
• a large informative capacity of the educational material used in 

the lesson.
When planning and organizing such lessons, it is important for the 

teacher to consider the following conditions:
• in the form of integrated lessons, it is advisable to conduct generalizing 

lessons in which problems that are most important for two or more subjects 
will be revealed, but any lesson with its structure can be an integrated lesson 
if knowledge, skills and results of analysis of the studied material by methods 
of other methods are used sciences, other academic subjects;

• in the integrated multi-lesson, one is the lead.
• most often, integrated lessons are paired and taught jointly by 

teachers; diverse integration of subjects possible [4, P.8].
Interdisciplinary communication is an actual means of an integrated 

approach to teaching a foreign language in primary school, which are 
realized under the following conditions: the connection of educational 
material with education, with the formation of a worldview; a variety 
of methods and a combination of various means of enhancing cognitive 
activity in a foreign language; inclusion of integration into the content 
and methods of educational work; comprehensive methodological 
support of the lesson, continuity and combination with other forms of 
educational organization. Based on these conditions, it should be noted 
that the novelty of the material must be present in the integrated foreign 
language course. Texts should be valuable in a cognitive sense, there must 
be a problematic presentation of the material. Teachers are constantly 
looking for such forms of work that allow them to apply in the lessons 

of a foreign language the knowledge and skills that students received in 
other subjects of the school course.

Adolescents need to be taught the ability to extract knowledge, and 
then apply them in foreign language lessons. This meets the requirement 
of educators and psychologists that «it is necessary to form the orientation 
of students within the educational activity on the method of obtaining 
knowledge». The experience of conducting integrated lessons shows 
that students strive to go beyond the textbooks of the English language, 
actively attract their knowledge and skills acquired in other subjects; their 
attention is not focused on the linguistic form. At school, the volume of 
statements increases, the pace accelerates, speech becomes emotionally 
colored. Such communication skills, such as extracting information 
from various sources and expressing it in accordance with the plan of 
utterance, are very important, and they are practiced on various subjects.

The generalization of the best practices of teachers shows 
that foreign language lessons at school that implement intersubject 
communications can be of 3 types:

1) fragmentary - with elements of interdisciplinary connections 
that are used to disclose particular questions of the lesson’s topic (for 
example, «The geographical position of the UK» in an English course)

2) «nodal» - including intersubject communications as an organic 
component of the entire content of the lesson, for example, «Peoples 
and countries» (connection with history and geography), «Unidentified 
and incomprehensible» (connection with science and supernatural 
phenomena), «Media Information: television, radio, press, Internet», 
«Art: music, theater, cinema, visual arts», «Crime and punishment» 
(connection with jurisdiction).

3) synthesized - specially organized repeat-generalizing, on which 
students’ knowledge in various subjects is concentrated in order to 
disclose universal laws and principles, for example, «Burabay - a tourist 
center» (a project to attract tourists to the city, which combines all areas 
of knowledge: historical, geographic, literature, mathematics, the world 
around, etc. Students choose their own topics and work in groups. Each 
group has its own theme for the project) or «Sweet taste of success»  
-1 0 class (reiterating - generalizing lesson, combining the themes 
of social life: health, personal life, talent, money, creativity; music; 
repetition of newspaper vocabulary.

The most widespread in the practice of teaching a foreign language 
are lessons of the second type, which include intersubject communications 
as a necessary and essential component of the content and activities of 
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students. Such lessons are provided by a foreign language program within 
each parallel of classes.

Thus, such types of teaching a foreign language make language 
learning more focused, since the language is used to solve specific 
communicative problems. In addition, students have the opportunity to 
better learn and understand the culture of the language being studied, 
which leads to the formation of socio-cultural competence of students. 
The student passes through a sufficiently large volume of language 
material, which is a complete immersion in the natural language 
environment. It should also be noted that work on various topics allows 
you to learn specific terms, certain language structures, which contributes 
to the replenishment of the vocabulary of the student with subject 
terminology and prepares him for further study and application of the 
knowledge and skills. Learning a foreign language and a non-linguistic 
subject is at the same time an additional tool for achieving educational 
goals and has positive aspects for both studying a foreign language and 
a non-linguistic subject [5, P. 192].

Interdisciplinary communications are becoming very relevant at the 
present stage of development of school and vocational education, the 
improvement of which goes along the path of integrating knowledge, 
which does not mean at all eliminating the systematic courses of 
individual subjects. They only contribute to strengthening the practical 
orientation of the subject «foreign language».

The subject programs, unfortunately, are designed so that the 
student’s knowledge remains scattered, artificially divided by subject. 
The need to overcome these contradictions led to an attempt to develop 
a system of integrated lessons. In integrated lessons, students work easily 
and learn with interest the vast amount of material. It is also important 
that the acquired knowledge and skills are used by younger students 
in their practical activities not only in standard educational situations, 
but also provide an outlet for the manifestation of creativity, for the 
manifestation of intellectual abilities. The introduction of an integrated 
model of foreign language teaching can contribute to the upbringing 
of a widely erudite person who has a holistic worldview, the ability 
to independently systematize his knowledge, and to approach various 
problems in a non-traditional way.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ПОГОЖЕВА Е. Ю.
PhD, ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Процессы интернационализации общественной жизни в 
современном мире, динамичное развитие национальных экономик, 
рост конкуренции, изменения в сфере занятости предъявляют новые 
требования к качеству подготовки специалистов. Модернизация 
современного образования связывается с качественным обновлением 
содержания и обеспечением его развивающего культуросообразного 
характера. Развитие открытого информационно-коммуникативного 
пространства создает предпосылки и условия для распространения 
двуязычия и многоязычия как ведущей тенденции языкового 
развития современного общества [4, с. 347].

В последнее время большое внимание уделяется 
компетентностному подходу при изучении иностранных языков.

Исследования показывают, что для выпускника языкового вуза 
необходим следующий реестр компетенций.

1 Личностные компетенции – познавательная самостоятельность, 
интеллектуальная активность, гибкость в выборе языковых средств, 
способность адаптироваться к ситуации, выбор оптимальных 
стратегий для решения задач и др.

2 Дискурсивные компетенции - гибкое использование языковых 
навыков и коммуникативных умений во всех видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.

3 Лингвориторические компетенции – способность четко 
и демократично выражать свои мысли с учетом формы речи, 
аудитории, адекватного выбора поведения и др.
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4 Компетенции автономной учебной деятельности и 
профессионального самообразования.

Для того,  чтобы управлять формированием этого 
компетентностного блока, необходимы соответствующие 
технологии обучения.

Технология обучения - это «такое построение деятельности 
педагога, в которой все входящие в него действия представлены 
в определенной последовательности, а выполнение предполагает 
достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый 
характер» [2, с. 8]. Признаками результативной технологии можно 
назвать системность, воспроизводимость, определенной моделью 
педагогического взаимодействия (субъект - субъект) [3, с. 220].

Технология в педагогическом процессе понимается как 
совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, 
приемов и дидактических условий на основе общей методологии 
целеопределения, ориентированной на удовлетворение современных 
требований общества к образованию.

С дидактической точки зрения образования, технология - это 
система, которая включает «философско-педагогическую идею 
как ее ценностное образование; педагогические цели; учебный 
материал, сконструированный или изложенный в соответствии с 
определенными принципами или правилами; формы организации 
познавательной деятельности обучаемых; методы и приемы 
обучения; набор диагностических процедур, позволяющих 
отслеживать и контролировать результаты учебной деятельности; 
принципы отношений между субъектами учебного процесса; 
образовательный стандарт как образец результата обучения в 
условиях данной технологии» [3, с. 114]. 

По мнению Г. К. Селевко, в структуру педагогической технологии 
входят: концептуальная основа - содержательная часть обучения, 
включающая цели обучения и содержание учебного материала; 
процессуальная часть, куда входят организация учебного процесса, 
методы и формы учебной деятельности обучаемых и преподавателя; 
диагностика учебного процесса и др. В технологию обучения принято 
включать умения: адекватного выбора приемов обучения, объяснения 
осваиваемых действий, использование технических средств обучения, 
индивидуальной, групповой работы и др. [1, с. 18]. 

Технологии обучения иностранному языку должны отвечать 
нескольким требованиям, а именно:

1) целям обучения, то есть развитию компетенций; 
2) развивать межкультурную коммуникацию, так как обучение 

иностранному языку – это один из компонентов поликультурного 
образования и воспитания; 

3) учитывать перспективное применение изучаемого языка в 
будущей профессиональной деятельности; 

4) при выборе нужной технологии преподаватель должен 
представлять конкретные цели занятия/серии занятий/курса;

5) основным требованием, которое обеспечит результативность 
применяемых технологий, будет учет особенностей контингента 
обучаемых, специальная характеристика данной целевой группы.

При обучении иностранным языкам специфика применения 
технологий заключается в следующем:

1 Технология/несколько технологий используются при обучении 
иностранному языку для организации занятия (технология начала 
занятия, объяснения нового материала, тренировки изученного). 

2 В обучении каждому виду речевой деятельности может быть 
свой «набор» технологий. 

3 Деятельность преподавателя на занятии может быть 
описана на языке технологий (технология активизации нового 
материала, технология исправления ошибок, технология анализа 
педагогической деятельности и степени достижения целей). 

Можно констатировать, что любая технология обладает 
комплексностью, то есть наличием нескольких приемов обучения, 
целью применения которых является оптимизация тренировки 
языкового материала или владения видами речевой деятельности.

Рассмотрим, какие технологии являются актуальными для 
развития дискурсивной и лингвориторической компетенций. 
Данные технологии должны отвечать следующим требованиям.

1 Формировать лингвистическое образование как родного, так 
и изучаемого языка, тем самым воспитывая языковую личность. 

2 Быть личностно ориентированными, то есть всегда ставить 
в центр культурное развитие будущего специалиста, приобщать 
его к языковой картине мира. Понимать языковую подготовку как 
важный гуманитарный компонент. 

3 Учитывать интегративный принцип обучения, в частности, 
типы языковой интеграции (профильную, билингвальную, 
интеллектуальную). 

4 Использовать процессионально - ориентированные аутентичные 
и учебные тексты разных жанров (как устные, так и письменные). 
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Проведя анализ педагогической литературы, где рассматривается 
проблема технологий, можно распределить наиболее часто 
используемые технологии так, чтобы они способствовали развитию 
каждой из четырех групп компетенций.

К технологиям, способствующим развитию дискурсивной и 
лингвориторической компетенций, можно отнести беседы, круглые 
столы, дискуссии, диспуты, интервью, переговоры, презентации и др., 
то, что относится к развивающему обучению. Для этого необходимо: 

а) на занятии моделировать реальную ситуацию общения, 
сформулировав проблему/ситуацию/конфликт, требующие разрешения; 

б) соответственно речевой работе предшествует подготовительный 
этап, так как такой род деятельности требует тщательной подготовки 
для успешного достижения поставленных целей; 

в) преподавателю следует продумать ряд приемов, которые 
помогут участникам быть активными (написать начало/часть речи 
на презентации, подготовить и раздать вопросы, которые можно 
задать во время дискуссии и др.); 

г) необходимо быть готовым заполнить паузы, направить 
беседу/диалог в нужное русло и др.; интегративные технологии, 
которые призваны «выстраивать процесс обучения как диалог 
студента и преподавателя, диалог с книгой, с текстом», то есть 
диалог рассматривается как универсальная характеристика 
лингвогуманитарной ситуации. К таким технологиям можно отнести: 
технологии, обеспечивающие самовыражение учащихся (ситуация 
выбора, персонализация); технология обучения методом кейсов; 
технология веб-квест, «фабрика мысли»; ролевые игры; логическое 
задания; смысловое погружение; мозговой штурм; метод проектов и др.

Для успешности технологий, развивающих компетенцию 
автономной деятельности, можно выдвинуть следующие 
методические положения:

1 Автономия учащегося исходит из принципа непрерывного 
образования. По мнению Г. И. Резницкой, «именно в контексте 
непрерывного образования идеи автономии являются наиболее 
востребованными», а основные принципы непрерывного образования, 
ориентирующие человека на саморазвитие в течение всей жизни, 
полностью соответствуют автономии, которая понимается, как 
способность учащегося самостоятельно управлять процессом своего 
учения применительно ко всем его компонентам [5, с. 6].

2 Для воспитания автономии необходимо формирование умений 
самостоятельной работы по иностранным языкам. К технологиям, 

реализующим автономную/самостоятельную деятельность, можно 
отнести следующие: огранизационно-деятельностные игры; 
социальное проектирование; реферативную работу; экспертизу и др.

Комплексное использование в учебном процессе всех 
вышеназванных технологий стимулируют личностную, 
интеллектуальную активность, развивают познавательные 
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми 
должен обладать будущий специалист.
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DISTANCE LEARNING AS A FORM 
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

STAMGALIEVA N.
PhD, Associate Professor, Caspian State University of Technologies & Engineering 

named after Sh. Yessenov, Aktau

English is rapidly becoming the world’s lingua franca, a truly 
international language. Language program leadership and curriculum is a 
central aspect of the teaching of English as a vibrant and rapidly growing 
area of education worldwide. Management and curriculum in English 
language teaching operates within a rapidly changing, global environment 
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with multiple and diverse expectations and clientele that require innovative 
approaches as well as strong and diverse leadership skills.

Learning a foreign language can be interesting, stimulating and fun. 
It can also be difficult, frustrating and boring. In order to maximize your 
chances of long-term success, it is important to consider which approach 
to language learning will provide you with the most benefits. 

Consider each of the three main ways of learning a language: self-
study at home using books, CDs, DVDs and other learning materials; 
attending classes with a teacher and other students; and online courses 
using interactive learning materials. 

Each of these methods has its own advantages and disadvantages. 
If you are unable to attend regular daytime or evening classes because 
of work or family commitments, self-study may suit you. However, this 
approach to language learning requires a high level of self-motivation 
and self-discipline. If you decide to learn in this way, it is a good idea 
to set yourself a weekly goal, so that your learning will move forward. 

Recently information technologies have been penetrating gradually 
into foreign language learning. Learners use various intensive kinds of 
software products, the Internet, long-distance training techniques for 
studying a huge spectrum of theoretical and practical disciplines - from 
Language Practice to Lexicology, Stylistics, Theoretical Grammar and 
Theoretical Linguistics.

There can be no doubt that modem technology has led to great 
improvements. Search for information in databases and the emerging 
possibilities to apply hypertext approaches are no doubt promising 
elements in the presentation of subject matter, i.e. the one-way traffic. 
Telefax and electronic mail can obviously eliminate the harmful 
procrastination characteristic of student-tutor interaction in writing. This 
implies an improvement of distance education that is of an evolutionary 
rather than revolutionary character. There is no change in the basic 
conditions: students still mainly study individually at a distance from, 
i.e., not on the same premises as, their tutors, the communication are 
still brought about none contiguously by media, now, however, at least 
in part of new kinds. Distance education has simply availed itself of the 
technical developments of modern society [1, p. 65]. 

Distance education occurred without any radical changes but with 
gradually more sophisticated use of methods and media, for example, 
audio recordings in language teaching and in courses for blind people and 
the use of laboratory kits in subjects like electronic, radio engineering etc. 
The founding of the British Open University in 1969 marks the beginning 

of a period in which degree-giving distance-teaching universities with 
full degree programme, sophisticated courses, new media and systematic 
systems evaluation crop up in various parts of the world and confer 
prestige on distance education. Whereas up to the 1960s the largescale 
distance-teaching organizations had - with very few exceptions - been 
private correspondence schools (one of which - Hermods in Sweden - had 
since 1959 been an official examining body for its own students), the new 
period saw publicly supported and established universities and schools 
becoming more and more important. An outstanding pioneer in this respect 
is the University of South Africa, which emerged as a development of 
the University of Good Hope, founded in 1873 as an examining body 
based on the model of the University of London. It started teaching at 
a distance in 1946. The University of South Africa was established as 
a distance-teaching university through a governmental decree of 1962.

What above all gives us reasons to regard the early 1970s as a 
period of change in distance education is the new public recognition 
since then usually given to this kind of education. With few exceptions, 
as in Scandinavia, authorities had until then been skeptical. The creation 
of the Open University in the United Kingdom can be seeing as the 
beginning of a more prestigious era. The image of distance education in 
several countries changed from one of possibly estimable but often little 
respected endeavor to one of a publicly acknowledged type of education 
acclaimed as an innovative promise for the future. In the 1990s some 30 
distance-teaching universities are active in various parts of the world.

In the twentieth century distance education has occurred in 
mainly two forms. One represents a large-scale approach with courses 
produced for hundreds and thousands of students and with tutoring at 
a distance provided by a number of tutors who need have had no part 
in the development of the course. The second represents a small-scale 
approach with the course writer in charge also of the tutoring, in which 
case courses are developed for small target groups. Typical examples 
of the first type are the large correspondence schools and the distance-
teaching universities, whereas the second type is typically represented 
by the Australian dual-mode universities [2, p. 78-81]. 

In both these types the use of information technology and modern 
media has led to changes in the presentation of learning matter and, above 
all, in the student-tutor interaction. It has been claimed on the one hand 
that the introduction of computers and sophisticated media has meant a 
revolutionary metamorphosis of distance education, on the other hand 
that present-day stress on technology represents no more than a fad to 
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be compared with the enthusiasm for programmed learning common in 
the 1960s. I reject both these views.

There can be no doubt that modem technology has led to great 
improvements. Search for information in databases and the emerging 
possibilities to apply hypertext approaches are no doubt promising 
elements in the presentation of subject matter, i.e. the one-way traffic. 
Telefax and electronic mail can obviously eliminate the harmful 
procrastination characteristic of student-tutor interaction in writing. This 
implies an improvement of distance education that is of an evolutionary 
rather than revolutionary character. There is no change in the basic 
conditions: students still mainly study individually at a distance from, 
i.e., not on the same premises as, their tutors, the communication are 
still brought about none contiguously by media, now, however, at least 
in part of new kinds. Distance education has simply availed itself of the 
technical developments of modern society.

The objective of the article: to consider opportunities of use of long-
distance training techniques for foreign language learning. 

Tasks of the article: to define tendencies of use of long-distance 
training techniques, perspectives and ways of modern information 
technologies using for foreign language learning.

One of modern directions of development and improvement of 
educational system is the use of innovative pedagogical technologies 
on the basis of computer telecommunications. This process is realized 
within the system of long-distance training at all the levels [3, p. 25-29]. 

Under conditions of the world integration and new technologies 
implied the expert possessing appropriate information in his field, i.e. 
the high level information cultured expert; is acquired. The information 
culture, in its turn, assumes not only possession of computer and other 
communication technologies, but also knowledge of foreign language 
as required information is accessible in a foreign language frequently. 
It is obvious that a modern educated person knows a foreign language 
sufficiently. Thus a foreign language defines a way how to achieve 
success in various fields.

The basic purpose of foreign language teaching is formation of 
communicative skills.

By the beginning of XXI century there has been a qualitative leap 
in a foreign language learning methods in light of the communicative 
approach connected with an opportunity of modeling of the real language 
communicative environment by means of computer programs and 
multimedia systems [4, p. 71-73].

Computer technologies, the world net Internet in particular, allows 
to provide learners with the natural language environment. Using the 
Network, the foreign language learners can communicate with instructors 
and native speakers, familiarize themselves with authentic texts in a 
foreign language and various electronic manuals online, in writing or 
orally, and also by E-mail. Multimedia technologies allow using various 
attachments, such as electronic textbooks, dictionaries, tests and etc. 
Many multimedia programs include specialized courses, language games 
and videos. Such programs are easy to use and motivate foreign language 
learning raising interest to the process of training.

Now we pass to long-distance training, when having a computer 
and the Internet at our disposal and the given method chosen, we can 
quickly execute any inquiry to the system, and also in the shortest time 
receive the answer, the new task or detailed analysis of the mistakes.

Long-distance training method application, including multimedia 
technologies, allows carry out the control of the learners’ activity and 
also to improve foreign language skills by means of specially organized 
helps test and exercise system.

Long-distance training is a new form of education which is 
based on personal computer and electronic textbook and means of 
telecommunication use, the Internet install qualitatively new teaching 
technology [5, p. 150-155]. 

Also this method of foreign language learning relates to computer 
aided language teaching. The main prerequisite is the System due to which 
the learners are taught. That is foreign language long-distance training 
as an independent system should be focused on the systems approach.

Home long-distance training is also rather an effective method 
therefore not everyone can force himself to study a foreign language 
systematically and independently. In the very case, despite he is virtual, 
there is an instructor, the rigid control occurs. The instructor makes 
learning active, has an opportunity to organize qualitative process of 
learning. Classes can be both real time and inactive mode ones.

In the program of foreign language long-distance training there are 
some functions which provide its interactivity:

• chat-classes with the instructor and other learners;
• a forum for possible various vital topics discussion; 
• E-mail correspondence the instructor and other learners;
• check of written tasks by the instructor online; 
• assessment list installed in the program of long-distance training 

allows the learners to correct their individual speed of studies.
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All these functions create sense of real class learning where a certain 
information portion is not simply transmitted but help to understand, 
structure, and remember the new material involving the leant one. Thus 
a skillful instructor organizes directs and supervises a learning process, 
stimulating interest to cognitive activity.

A close information interaction allows to learn a foreign language 
effectively as grammar improves and lexis enlarges every next class in 
such a case. This intensive method allows to use widely vivid examples 
like pictures, associates and video-rollers, that in its turn also influences 
on quality of perception and foreign word memorizing.

Foreign language long-distance training technologies use requires 
special attention to the form of information presentation and methods 
of knowledge control. It is necessary to think how to compensate the 
insufficient personal factor when the instructor and the learner cooperate 
on distance. New means acquire not only changes of the content, but also 
methodology and teaching methods. And, certainly, for an effective long-
distance training use, good material and technical support is required.

Distance education is a separate mode of education in its own right. 
Its typical characteristics were from the beginning and are still mediated 
student interaction and mediated subject-matter presentation, media being 
necessary as students either do not meet tutors face to face at all or do so 
only to a limited extent. This has constantly favored individual learning. 
Students chose and choose distance education either because they genuinely 
prefer this mode or because they cannot - for reasons of job, family, 
geographical distance, finance etc make use of conventional education. 
While at the beginning of this century the only media applied were printed, 
written communication and, occasionally, phonograph recordings, today’s 
distance education has a wealth of sophisticated media at its disposal. A 
new dimension was added when tele- and computer conferencing were 
introduced as they open possibilities for non- contiguous group interaction. 
What is above all typical of distance education, however, is its almost 
unique one-to-one relationship between one student and one tutor.

Distance education at the end of the twentieth century is a product of 
an evolutionary development rooted in early attempts to teach and learn 
by correspondence. Students’ work on their own at a distance from tutors 
demands a degree of independence, which can be, and often also has 
been, consciously promoted by the organizations that support students, i.e. 
correspondence schools, distance-teaching universities and similar bodies [6]. 

Conclusion: 

So, it is possible to draw a conclusion: educational prospects, first of 
all, are connected with the development of long-distance training forms. In 
future the creation of computer - based teaching programs that allow to train 
both a subject and a language simultaneously can be rather perspective. 
Modern techniques use in long-distance training allows making the 
language learning process more interesting, rich and promotes more 
effective material mastering considering your needs and opportunities.
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