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ТІЛ БІЛІМІ ЛИНГВИСТИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

Г.А. Кажигалиева - 

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой практического русского языка 

КазНПУ имени Абая 

Ключевая идея Послания Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана в 2011 году - 

приоритетность социальной политики. В частности, в области образования были обозначены такие 

конкретные ориентиры, как: продолжение модернизации образования, дальнейшее внедрение модели 12-

летнего среднего образования, подготовка научных кадров страны через институты магистратуры и 

докторантуры PhD, обновление содержания профессионального и технического образования, обеспечение 

нового уровня развития образования и науки. Качественное образование должно стать основой 

индустриализации и инновационного развития Казахстана. По словам Президента, «личным кредо каждого 

казахстанца должно стать «образование в течение жизни», то есть идея непрерывного образования выходит, 

как и во всем мире, на передний план /1/. Считая своей главной задачей обеспечение качественного 

образования, профессорско-преподавательский состав кафедры практического русского языка активно 

поддерживает приоритеты, выдвинутые в новом Послании Президента страны. Развитие современной 

образовательной системы, непрерывное повышение квалификации кадров, и, соответственно, повышение 

качества преподавания, в том числе и через внедрение инновационных методов в практику обучения - это 

цели, на достижение которых направлены усилия коллектива кафедры. 

Образование - это важнейшая сфера социальной жизни. Именно посредством образования формируется 

культурно-духовное, интеллектуальное состояние общества. И понятие качество образования воплощается в 

следующей последовательности: 1) носитель знаний; 2) передача знаний; 3) получатель знаний; 4) 

восприимчивость методик передачи знаний; 5) фундаментальность знаний; 6) актуальность и 

востребованность полученных знаний; 7) получение новых знаний /2/. Воплощенная в жизнь данная 

последовательность вкупе с креативностью, мобильностью обучающихся позволяет им в последующем: 1) 

выдержать конкурсные экзамены при поступлении на обучение; 2) пройти конкурсный отбор при устройстве 

на работу; 3) более успешно осваивать учебные дисциплины, базирующиеся на знаниях базовых дисциплин, 

изученных на предыдущих стадиях образовательного процесса. Иначе понятие качество образования 

непосредственно связано с главной целью образования (образованность тех, кто получает образование в 

учебных заведениях) и эффективностью его организации. Как и само понятие образование, так и понятие 

качество образования относится и к результату, и к процессу. Как отмечают исследователи в области 

качества образования (3), качество образования раскрывается через систему определений, отражающих 

единство системно-структурных и ценностно-прагматических аспектов. Качество образования как системно-

социальное качество есть соответствие (адекватность) образования потребностям общества и личности, 

установленным нормами, требованиями, стандартами. И поэтому качество образовательного процесса 

синтезируется из следующих качеств: 1) качества образовательной программы; 2) качества потенциала 

научно-педагогического состава, задействованного в образовательном процессе (выделено нами); 3) качества 

потенциала обучающихся (на входе учебного заведения - качества потенциала абитуриентов, на выходе - 

качества потенциала выпускников); 4) качества средств образовательного процесса (материально-

технической, лабораторноэкспериментальной, учебно-методического обеспечения, учебных аудиторий, 

транслируемых знаний и др.); 5) качества образовательных технологий (выделено нами); 6) качества 

управления образовательными системами и процессами (управленческих технологий в образовании) /3/. 

Среди качеств, синтезирующих качество образования, нами особо выделены два из них: качество 

потенциала научно-педагогического состава, задействованного в образовательном процессе и качество 

используемых образовательных технологий. Именно о них пойдет речь в нашей статье.  
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Указанные два показателя качества образования играют ключевую роль в осуществлении качественной 

подготовки будущих специалистов. 

Анализ показывает, что педагогическая инноватика на кафедре практического русского языка 

реализуется: а) в качестве авторских технологий, а также б) как комбинирование, дополнение, творческое 

использование известных форм и методов обучения. 

Первое направление представляют авторские технологии доктора педагогических наук, профессора 

Кажигалиевой Г. А. и кандидата педагогических наук, доцента Цой А. А. 

Актуальность технологии лингвокультурологического подхода к языковому обучению (проф. 

Кажигалиева Г.А.) предопределяется востребованностью образовательного идеала, который находит свое 

воплощение сегодня в «человеке культуры», «впитывающего в себя культуру своего народа, ценящего 

культуру других народов, способного к самостоятельным организациям разносторонней деятельности в 

течение всей жизни» (5, с.18). В основу авторской технологии лингвокультурологического подхода к 

обучению русскому языку положена идея о соотносимости категорий национального языка, национальной 

культуры и национальной личности, а также лингвокультурологический принцип, предполагающий 

соизучение языка и культуры, изучение взаимодействия культуры и языка на основе воплощения культуры в 

языковых сущностях, изучение того, как говорящий субъект все это воплощает. Лингвокультурологическая 

методика строится на особой единице обучения - лингвокультуреме при ключевом использовании в качестве 

дидактического материала учебных художественных текстов, представляющих собой 

лингвокультурологические универсумы. Формирование лингвокультурной компетенции обучаемых, которое 

происходит в рамках применяемой лингвокультурологической методики, способствует овладению ими 

русским языком на высоком уровне, освоению языковых единиц во всей полноте, включая 

экстралингвистическое (внеязыковое) содержание. 

Технология, разработанная доцентом Цой А.А., относясь к знаково-контекстному обучению, в целом 

характеризует все образовательное пространство преподавания русского языка на казахских отделениях 

неязыковых и гуманитарных факультетов вуза, в том числе педагогического. Поэтому в рамках дисциплины 

«Русский язык» преподаватель стремится адресовать студентам такие задания, которые стимулируют их 

личностную, интеллектуальную активность, направляют их учебную деятельность. Цой А.А. успешно 

использует в образовательном процессе возможности технологии знаково-контекстного обучения, в которой 

за учебной информацией, структурированной преимущественно в виде задач и проблемных ситуаций, 

просматриваются реальные контуры будущей профессиональной деятельности. К базовым формам знаково-

контекстного обучения относятся: 1) учебная деятельность академического типа (собственно учебная 

деятельность - практические занятия, самостоятельная работа); 2) квазипрофессиональная деятельность 

(деловые игры, игровые формы занятий); 3) учебно-профессиональная деятельность (научно-

исследовательская работа). 

Второе направление педагогической инноватики, реализуемое на кафедре практического русского 

языка, может быть представлено ключевыми методами и приемами технологий личностноориентированного, 

интерактивного, уровнево-дифференцированного и др. обучения. В частности в текущем учебном году 

участники университетского конкурса на замещение вакантных должностей, доценты Цой А.А., Бекишева 

Р.И., Кадырова Г.Р., Маймакова А.Д., давая открытые занятия, смогли продемонстрировать дидактические 

возможности указанных видов образовательных технологий. 

Так, доцент Бекишева Р.И. в рамках подачи темы «Подстили научного стиля» на 1-ом курсе факультета 

международных отношений и юриспруденции умело использовала лингводидактический потенциал 

группового (интерактивные технологии), уровнево-дифференцированного и проблемного обучения: 

рациональность и прагматичность групповой работы заключалась в том, студенты одной группы заполняя 

свою графу в таблице «Характеристика трех подстилей научного стиля», вместе с тем могли ознакомиться со 

своеобразием других двух подстилей соответственно в процессе заполнения таблицы двумя другими 

группами. При этом заполнение таблицы осуществлялось на условии компактных, тезисных записей, что 

позволяло студентам, благодаря экономии учебного времени за счет группового распределения заданий, 

пройти несколько стадий освоения учебной информации, от первичного простого пассивного ознакомления до 

его свертывания и обобщения! Смешанный критерий распределения студентов по группам способствовал 

формированию студенческого коллектива как групповой общности; развитию навыков анализа и самоанализа 

в процессе групповой рефлексии; повышению познавательной активности группы; формированию 

мотивационной готовности к межличностному взаимодействию как в учебных, так и в иных ситуациях; 

развитию навыков общения и  
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взаимодействия в малой группе; адаптации к меняющейся обстановке, поощрению к гибкой смене социальных 

ролей в зависимости от ситуации; соблюдению и принятию нравственных норм и правил совместной 

деятельности; формированию ценностно-ориентационного единства малой группы; развитию в каждом 

студенте личностной рефлексии; осознанию им включенности в общую работу; становлению в каждом 

студенте активной позиции в учебной и иной деятельности /4;5/. 

Указанные преимущества интерактивного обучения умело использовали на своих открытых занятиях 

доценты Цой А.А. и Кадырова Г.Р. В рамках данных занятий по итогам работы трех студенческих микрогрупп 

представитель от каждой из них презентировал результаты совместной групповой деятельности в виде 

свернутых логических структур - кластеров. Составление кластеров также требует поэтапного освоения 

учебной информации, чтобы можно было ее представить в структуре кластера уже в обобщенном, свернутом 

виде. Удачно использовали названные преподаватели также преимущества таких инновационных 

технологических приемов, как: синквейн, рефлексия, взаимооценка студентов, карточки выхода обучающихся 

и т.д. Студенты с удовольствием работали, живо реагируя на все перипетии занятия, демонстрируя, таким 

образом, выраженную обратную связь, что является, как известно, определяющим фактором в практике 

преподавания и в перечне характерологических признаков качества обучения. В частности показательным в 

этом плане явился фрагмент обобщения занятия у доцента Кадыровой Г.Р. по теме «Повторение по разделу 

«Лексика научного стиля», чему в немалой степени, наверное, способствовал и вопрос преподавателя: «Как 

соотносится эпиграф занятия с его содержанием?». Уровневый и интерактивный подходы у названных 

преподавателей использовались системно-востребованно, а не как разовые, случайные явления. 

Открытое занятие доцента Маймаковой А.Д. привлекло внимание четким, динамичным переходом от 

одной части занятия к другой, точными и рациональными формулировками вопросов преподавателя, услышав 

которые студент не мог не отвечать, настолько они четко, ясно, доступно формулировались! Если иметь в 

виду, что данное занятие было по языковой дисциплине, то осуществленную преподавателем словарную 

работу отличала законченность и строго-последовательное использование оптимальных форм ее реализации. 

Преподаватель в контексте занятия весьма умело использовала дидактические возможности такого 

инновационного приема из арсенала личностноориентированных технологий, как работа с таблицей «Знаю - 

Хочу узнать - Узнал(а)». 

Открытые занятия доцентов Цой А.А., Бекишевой Р.И., Маймаковой А.Д., Кадыровой Г.Р. 

продемонстрировали также и то, что технологии личностно-ориентированного, интерактивного, уровнево-

дифференцированного обучения, отдельные приемы из их арсенала востребованы реалиями современного 

общества, особенностями развития современной образовательной сферы, в которой сегодня приоритетны 

категории саморазвития, самообразования и самопроектирования, соответственно 

- развитие личностного потенциала обучаемых, персонализация педагогического опыта, широкая 

функциональная грамотность и профессиональная компетентность будущих специалистов. 

Умелому использованию ППС кафедры практического русского языка в своей практике приемов 

педагогической инноватики способствовало также и их обучение на курсах повышения квалификации при 

ИПК КазНПУ им. Абая, слушание лекций кандидата филологических наук, доцента Алимова А.К. по теме 

интерактивных методов обучения в ноябре текущего учебного года, а также работа отдельных преподавателей 

над книгой «Русский язык в системе языковой подготовки учителя-предметника», осуществленной в рамках 

внутривузовского гранта ректора КазНПУ им. Абая. За последнее, за оказание финансовой поддержки 

указанному научному проекту, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность ректору КазНПУ им. 

Абая, доктору педагогических наук, академику С.Ж. Пралиеву. 

Таким образом, использование ППС кафедры практического русского языка дидактических 

возможностей педагогической инноватики вносит свой существенный вклад в языковую подготовку будущих 

учителей-предметников. 
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Тҥйін 

Бҧл мақалада білім беру процесінде жҧмыс атқаратын Абай атындағы Қаз¥ПУ-дың практикалық орыс 

тілі кафедрасының мҥшелерінің мҥмкіндіктерінің сапасына жҽне олар қолданатын білім беру 

технологияларының сапасына байланысты сҧрақтар қарастырылады. 

Summary 

This article deals with the potential quality of teachers‘ staff, included in educational process and quality of 

educational technologies used by them on the activity materials at the chair of Practical Russian Language. 

КОМПОНЕНТ «АДРЕСНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ПОЛЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Б.С. Жумагулова - 
доктор филологических наук, доцент КазНПУ имени Абая 

Прагматическая направленность коммуникации наиболее ярко проявляется в полемическом дискурсе, 

поскольку полемика, основывающаяся на различиях взглядов, мнений коммуникантов, является продуктом 

сложной речемыслительной деятельности, которая сопряжена с необходимостью не только высказать и 

обосновать свою точку зрения, но и опровергнуть позицию противника. Полемика возникает при наличии 

оппозиций «я - ты», «мы - они», «свой - чужой», «друг - враг», «согласен - не согласен», «правильно - 

неправильно» и др. 

Полемический дискурс представляет сложное коммуникативное явление, в основе которого лежит 

коммуникативное взаимодействие субъектов в процессе обсуждения того или иного неясного вопроса, 

касающегося одной из сфер жизнедеятельности общества, требующего ясности при решении проблемы и 

определения четкой позиции по отношению к ней. Рассмотрим один из важных компонентов данного вида 

дискурса - адресность. 

Компонент адресность указывает на то, что при полемике необходим адрес, т.е. своеобразный 

«раздражитель», который и вызывает ответную реакцию. Данный компонент релевантен для всех дискурсов, 

так как любое сообщение может быть адресовано кому-либо. Однако в полемике он имеет ряд специфических 

особенностей. 

Так, в полемике выделяется троичность авторства, складывающаяся из следующих компонентов: «1) 

автора материала; 2) его оппонента, от характеристик которого зависит выбор формы аргументации; иногда 

полемические тексты вообще имеют калькированную структуру, т.е. повторяют композицию или форму 

аргументации первичного текста; 3) аудитории: задача автора полемического материала не только убедить 

оппонента, но в случае, когда речь идет о прессе, - убедить аудиторию и заставить ее отреагировать на 

публикацию; автор постоянно осуществляет внутренний диалог с читателем, предполагая его реакцию» [1, 

с.118-119]. 

На основе данных компонентов представляется несколько иное понимание роли каждой из позиций, где 

автор выражает нечто (мысль, взгляд, идею, результаты, предположения, утверждение и т.п.), обозначим 

точку зрения автора как утверждение «это ТАК». Аудитория разделяется на несколько позиций по отношению 

к сказанному автором: 1) выражает согласие с точкой зрения автора - да, ТАК; 
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2) выражает сомнение - возможно, ТАК; 3) выражает безразличие, либо игнорирует позицию автора - может 

ТАК, может НЕ ТАК; 4) выражает несогласие - нет, НЕ ТАК. 

Группа I является сторонником позиции автора, группы II-III могут не включаться в полемику в силу 

неопределенности своей позиции к обсуждаемому вопросу. Интерес представляет аудитория IV группы, из 

числа которой выявляется некоторое количество, которое может вступить в полемику в роли оппонента. 

Исходя из этого, в коммуникативное пространство полемики входят участник / участники при наличии 

противоположной точки зрения на обсуждаемый вопрос. 

Говоря об адресности как компоненте полемического дискурса, мы имеем в виду адрес - субъект 

(автор), точка зрения (мнение, взгляд, мысль и т.п.) которого оценивается другим субъектом (оппонентом) как 

неверная, ошибочная, сомнительная и т.п. В полемическом дискурсе, имеющем реактивный характер, 

обязателен адрес, так как для реализации полемики необходимы два и более субъектов, имеющих 

противоположные точки зрения, причем позиция второго субъекта является реакцией на позицию автора. 

Тесная связь по данному компоненту прослеживается между жанром рецензии (критическим отзывом на 

что-либо) и критикой. Рецензия в отличие от полемики имеет целью выявление как отрицательных, так и 

положительных моментов в позиции автора. Под критикой понимают «обсуждение, разбор какого-либо 

общественного явления, лица, деятельности кого-либо с целью обратить на них внимание общественности. 

Обычно критика направлена на выявление каких-либо недостатков, поэтому критическая публикация не может 

формировать положительный образ кого-или чего-либо. Главное требование к объективной критике - 

аргументированность утверждений автора материала, достоверность приводимых им сведений» [2, с.30]. 

Критика направлена на отрицательные моменты во взгляде, идее и т.д. автора и широко используется как 

тактика в полемическом дискурсе при опровержении тезиса автора. 

При анализе, например, художественных произведений «критик расщепляет смыслы, над первичным 

языком произведения он надстраивает вторичный язык, то есть внутренне организованную систему знаков. В 

сущности, дело идет о своеобразном анаморфозе, причем само собой разумеется, что, с одной стороны, 

произведение в принципе не поддается зеркальному отображению (словно какое- нибудь яблоко или коробка), 

а с другой — сам этот анаморфоз представляет собой контролируемую трансформацию, подчиняющуюся 

законам оптики, а именно: он должен трансформировать все элементы отражаемого объекта, 

трансформировать их лишь в соответствии с известными правилами, трансформировать неизменно в одном и 

том же смысле. Таковы три ограничения, накладываемые на критику» [3, с.362-363]. При полемике же 

оппонент не ограничен условиями, он вправе не оценивать позицию автора, а заявить о своей. «Мерой 

критического дискурса является его правильность (justesse), внутренняя согласованность. Подобно тому как в 

музыке (где взять правильную ноту отнюдь не значит взять ноту «истинную») истина мелодии в конечном 

счете зависит от ее правильности, поскольку эта правильность создается за счет слаженности звучания и 

гармонии звуков, - точно также и критик, чтобы высказать истинное суждение, должен следовать критерию 

правильности, попытавшись воспроизвести на своем собственном языке и по законам «некоей 

интеллектуальной мизансцены» символический статус произведения; в противном случае критик не сможет 

сохранить «верность» по отношению к произведению» [3, с.369]. В полемическом же дискурсе мерой является 

собственная правота, своя правда. Побеждает тот, чья правда находит большую группу поддержки. 

«Одним и тем же словесным выражением могут называться разные концепты одной концептуальной 

системы, что отражает неоднозначность языковых выражений» [4, с.14]. Именно на этом уровне происходит 

непонимание позиции собеседника, сбой в коммуникации, что сопряжено с тем, что «концепт окружен 

эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом; это тот «пучок» представлений, понятий, знаний, 

ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово и выражаемое им понятие. Концепты - предмет 

эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений различных мнений» [4, с.38]. Так, можно 

предположить, что полемика возникает на уровне несоответствия концептуальной картины мира, так как «для 

человека существенной является дифференциация только тех явлений, предметов окружающего мира, которые 

релевантны для его жизненного обеспечения, и это выражается в языке» [5, с.33]. 

При полемике происходит столкновение двух и более правильных точек зрения. Как справедливо 
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заметил В.И. Шаховский, «люди думают, что они общаются друг с другом на уровне правды, которая, 

однако у каждого из них своя. При переходе на уровень истины, каждому из речевых партнеров позволяется 

увидеть другие правды и применить к ним свою. В речевых актах (диалогах) всегда существует оппозиция 

«твоя правда vs. моя правда» [6, с.133]. 

В работе В.А. Масловой говорится, что нравственные концепты истина / правда могут выступать как 

тесно связанные и как противопоставленные друг другу: «Посредством истины обеспечивается сохранение 

основных усилий существования человека - мира вещей и духовных ценностей. Гармония и порядок 

совпадают с истиной в самом широком диапазоне, обнаруживая связь и организацию во времени и 

пространстве» [4, с.245], в то время как «Правда относительна, ее можно оспаривать и даже 

фальсифицировать (фальсификация правды), это исконный атрибут человеческих дел». Автор делает вывод, 

что «судебные законы, право связаны в русском сознании с правдой, а высший суд - с истиной» [4, с.246], так 

как «Истина выражает положение вещей в мире, закономерность, закон, а правда - конкретный случай. 

Истина поэтому выражает общие суждения, а правда - частные суждения о событиях и фактах» [4, с.247]. 

Оценочный потенциал ключевого для научного дискурса концепта «истина» сводится к следующим 

моментам: истина требует раскрытия, она не очевидна, путь к истине труден, на пути к истине возможны 

ошибки и заблуждения, сознательное искажение истины подлежит осуждению, раскрытие истины требует 

упорства и большого труда, но может прийти и как озарение, истина независима от человека. Истина 

сравнивается со светом, метафорой абсолютного блага. Истина едина, а путей к ней множество. Истине 

противопоставляется ложь и видимость истины. В русском языке осмысление истины зафиксировано в диаде 

«правда-истина» [...]. Для научного дискурса актуальным является доказательство отклонения от истины, т.е. 

доказательство заблуждения. Способы такого доказательства детально разработаны в логике [7, с.278]. 

В русском языковом сознании человеку «не столько важно быть правым, сколько чувствовать себя 

таковым» [4, с.249]. С другой стороны, «русские коммуниканты готовы идти на открытое противоречие», 

«можно открыто, публично высказать свое несогласие с собеседником: «Я против!», «Я не согласен!», «Я с 

вами никогда не соглашусь!» и т.п., что невозможно в большинстве западных культур» [8, с.206]. В.А. 

Маслова акцентирует внимание на том, что Правда «живет в мире человеческой жизни, а Истина - в 

объективном мире. Правда разделяется в русском языковом сознании на высшую правду - истину, и земную - 

правду, которая у всех своя, по которой жить трудно, хотя и нужно, и которую на земле встретить трудно. В 

оправдание своей неправедной жизни русский человек склонен говорить, что правды вообще нигде нет» [4, 

с.250]. Так, стремление познать истину - объективно, доказать свою правоту - субъективно. 

Субъективность в восприятии мира отмечается и В.И. Шаховским: «Мнения разных языковых 

личностей об одном и том же событии, факте, явлении редко полностью совпадают. Истинным каждому из 

нас представляется только наш взгляд, наше восприятие и понимание, только наша интерпретация» [6, с.133]. 

Интерес вызывает замечание М.В. Черникова, что «в слове правда определяющей является 

коммуникативная направленность; смысловой тип концепта правда - это речь, обращенная к другому, правда 

по своей сути - дискурс. Но это не произвольный дискурс, его конститутивную особенность (модальную 

рамку) составляет императивность, это дискурс, который должен быть принят или, точнее, претендует на то, 

чтобы быть принятым как руководство к действию» [9, с.166-167]. 

Интерес представляет понимание правды героями ток-шоу (ток-шоу «Что делать?», тема: «Интернет - 

наше все?!», запись от 17.11.2007 г.): 

Л.: Понимаете / Александр/ каждый говорит то/ что он хочет видеть/ то есть грубо говоря/ если 

двум чело/ двум людям дать по фотоаппарату и сказать/ вот/ фотографируйте Алма-Ату// Один будет 

фотографировать новостройки/ там дома стеклянные/ будет э-э-э а-а/ ну/ какие-то вещи/ старые домики/ 

старые улочки/ а другой будет фотографировать заборы и груды мусора// И то и другое правда/ и то и 

другое это Алма-Ата// Вот один на своем сайте выложит одну Алма-Ату/ а другой другую//И спрашивается 

вот/ где правда и где ложь (щелкает языком). И то и другое/ правда/ но это разные лица. 

[Коммуникант аппелирует к знанию оппонентом положения дел посредством ДС понимаете. Л. 

привлекает внимание Ч., называя его по имени (Александр). Вводится тезис (каждый говорит то/ что 
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он хочет видеть), восходящий по сути к поговорке «на вкус и цвет товарища нет». Моделируется 

ситуация, допускающая индивидуальность к восприятию мира: «каждый» - «что он хочет видеть». Мир 

воспринимается человеком в зависимости от его желания (хочет). Тезис расшифровывается Л. для 

достижения понимания (то есть) примитивно, на что указывает фразеологизм грубо говоря. Коммуникант 

переходит к бытовому дискурсу, сигналом чего является употребление фразеологизма, используемого в 

разговорном стиле, для достижения понимания смысла сказанного речевым партнером. Предлагается 

следующая вероятностная ситуация (если), в которой двум субъектам (двум чело - коммуникант неверно 

подбирает лексему человек, так как она не употребляется во множественном числе и исправляет речевую 

ошибку: двум людям, хотя можно было обозначить субъектов через лексему двое), предлагается оборудование 

(по фотоаппарату) и формулируется задание (сказать). Дискурсивное слово вот привлекается для 

констатации факта наличия оборудования (фотоаппарата), что дает возможность выполнения задания 

(фотографируйте Алма-Ату). Следующим шагом в вероятностной ситуации является описание действий 

двух субъектов: 

1) Первый субъект (один) посредством действия (фотографировать) выбирает объектом мир новый: 

«новостройки», лексема там используется как заполнитель паузы для подбора ряда объектов (дома 

стеклянные); повтор действия (будет) не реализован, так как коммуникант не смог подобрать слово, на что 

указывает заполнитель паузы (э-э-э а-а); дискурсивное слово ну способствует переключению внимания на 

противоположную картину, которая должна была быть объектом второго субъекта, что возможно связано с 

использованием прежнего названия города Алматы - «Алма-Ата», ср. новый мир «Алматы» - изменение 

прежнего облика, строительство современных зданий из «стекла» в верхней части города и старый мир 

«Алма-Ата» - в центральной и нижней частях города; 

2) второй субъект (другой) посредством аналогичного действия (будет фотографировать) другие 

объекты (заборы и груды мусора); коммуникант завершает «картинку» для того, чтобы подкрепить тезис 

- «и то и другое», два взгляда - это «правда», так как обе «картинки» - это изображение одного города «Алма -

Ата». 

Дискурсивное слово вот в данном случае используется для акцентирования внимания на главном 

- реальности смоделированной ситуации: первый субъект в интернете (на своем сайте) поместит (выложит) 

фотографии объекта, новый и старый облик города - один город; второй субъект поместит свои фотографии - 

«другую». В качестве выводного знания моделируется риторический вопрос (и спрашивается), привлекается 

ДС вот для выделения дилеммы - «где правда и где ложь». Эффектность и наглядность смоделированной 

ситуации, а также отсутствие однозначного ответа на вопрос воспринимается коммуникантом как 

превосходство своей позиции, на что указывает щелчок языком. Для закрепления эффекта от сказанного 

следует повтор (и то и другое правда), т.е. существуют две правды, два мира. Возможно, для разграничения 

двух миров использовано противопоставление но для передачи своеобразия восприятия одного объекта 

разными субъектами: «разные лица» одного города]. 

Ч.: Но вы прекрасно знаете/ что и там один человек снимает и это неправда/ и второй человек 

снимает и это неправда//Это разные точки зрения. 

[Тактика несогласия реализуется посредством использования противопоставления но для ввода 

полемического приема «подмазывание аргумента» - «вы прекрасно знаете» в рамках оппозиции правда / 

неправда акцентируется внимание на втором компоненте: «там один человек снимает и это неправда», «и 

второй человек снимает и это неправда». Если Л. приходит к выводу, что «это правда», Ч. отрицает - «это 

неправда»; Л. разграничивает «правду» через объект - город - «разные лица», Ч. переводит на субъект - 

«разные точки зрения»]. 

Л.: Нет /это две правды/это две правды. 

[Коммуникант также использует тактику отрицания нет для утверждения своей позиции - «это две 

правды»; повтор указывает на убеждение в своей правоте, на принципиальность и невозможность изменения 

его мнения]. 

Ч.: Это разные точки зрения // Мы говорим в принципе не об Интернете/ мы говорим о человеческих 

факторах/ потому что вне человеческих факторов Интернет просто существовать не будет//Пользуются-

то Интернетом кто? Люди. 

[Коммуникант настаивает на своей позиции, привлекая тактику возражения - «Это разные точки 

зрения». Понимание безрезультатности дальнейшего отрицания приводит к изменению тактики. Ч.
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объединяет две позиции (мы говорим), на что указывает мы-форма и дискурсивная единица в принципе для 

очерчивания предмета обсуждения, из которого исключается Интернет (не об Интернете). Коммуникант 

направляет русло обсуждения в другую сторону - «мы говорим о человеческих факторах» (речевая ошибка, 

связанная с неверным выбором числа - мн.число вместо ед.числа), называя причину «потому что вне 

человеческих факторов Интернет просто существовать не будет» (в данном случае допущено неверное 

привлечение сочетания «человеческий фактор» в данном контексте). Проецирование проблемы на человека 

как пользователя Интернет-ресурсами реализуется посредством вопроса, на который у коммуниканта есть 

ответ]. 

Оба коммуниканта защищают свою правду, свое видение, свою точку зрения: один при помощи 

противопоставления но, другой - отрицания нет и каждый по-своему уверен в своей правоте. 

Полемика - это и борьба за аудиторию по принципу «Нас больше!». При публичном общении каждый 

из его участников стремится не только отстоять свою позицию, но и завоевать аудиторию. 

Компонент адресность является одним из ключевых в структуре полемического дискурса, так как 

полемика начинается при наличии адреса, в роли которого выступает высказанная мысль, идея и т.д., как 

реакция на последнее. 
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Тҥйш 

Мақалада полемикалық дискурстың кҥрделі иерархия бойынша ҧйымдастырылған қҧрылымының 

«бағалануы» деңгейі кҿрсетілген. Мысал ретіңде коммуниканттардың осы деңгейдегі тактикалары келтіріледі. 

Summary 

A complex hierarchically organized structure of polemic discourse is presented, it consists of three levels. 

Component «assessment» is important in his structure. The aspects of speech behaviour by polemics are considered in 

this article. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 

Л.Г. Саяхова - 

д.пед.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания 

Башкирского государственного университета, г. Уфа, Башкортостан, Россия 

Первое впечатление о рецензируемой книге - необычное, оригинальное издание (о чем говорит само его 

название), поражающее прежде всего своей фундаментальностью (696 с.) и композицией: в нем по сути 

воссоединены три самостоятельные книги: монография «Русский язык в системе подготовки учителя-

предметника», в которой представлена разработанная авторами концепция языкового образования в вузе 

(глава I. Теоретические основы языковой подготовки современного учителя-предметника), и два учебника 

(или учебных пособия) для студентов: 1. Система работы по корректировочному курсу русского языка и 2. 

Система работы по основному курсу русского языка (глава II. Практическая организация языковой подготовки 

будущего учителя-предметника в условиях кредитной системы образования). Ощущение некоторой 

громоздкости книги проходит в процессе более внимательного ее просмотра: убеждаешься в монолитности 

разделов, их логической связи и преемственности, и в целом становится понятной и обозримой и цель 

предлагаемой системы обучения, и ее концепция, и способы реализации на основных этапах обучения - в 

корректировочном и основном курсах русского языка. Книга, безусловно, будет полезна и для 

преподавателей, и для студентов как ориентир к руководству и организации учебной деятельности студентов с 

целью формирования их общекультурных и профессиональных компетенций, развития творческого 

потенциала в результате тесной связи усилий преподавателя и самообразовательной деятельности студентов. 

Некоторые размышления, оценки, пожелания. 

1. Считаю весьма целесообразным подробное ознакомление в начале книги с кредитной системой 

обучения в контексте Болонского образовательного пространства: принятие декларации в Европе (1999 г.), 

внедрение в Казахстане (2004 г.); основные принципы, обязательные требования, раскрытие их содержания 

(многоуровневая система, академические кредиты, мобильность, европейское приложение к диплому, 

контроль качества образования), руководство по предмету для студентов, характеристика плюсов и минусов 

системы, отличительные особенности системы в Казахстане, модульная технология, различные виды 

контроля; методы обучения: дистанционные, «мозговой штурм», активизация мыслительных процессов, 

игровые методы, метод кейсов (ситуация, прецедент) и их разновидности, проблемные методы, метод 

проектов или моделирования. Приводится обширный список литературы. 

2. Характеризуется действующая система преподавания русского языка в Казахстане (обзор учебно-

методической литературы 1990-2010 гг.). Считаем это весьма полезным в плане исследования положительных 

моментов системы и осознания недостатков. 

3. Далее раскрываются социальные предпосылки концепции (ситуация трехъязычия, место русского 

языка в ней). Концепция определяется как целостно-коммуникативная (основная цель - формирование 

коммуникативной компетенции и целостность всего педагогического процесса). Обозначены принципы 

реализации концепции: концентрическо-поступательный принцип (как традиционный, по концентрам), 

целостно-билингвально-бикультурный (взаимосвязь русского языка и культуры с родным языком и 

культурой), интегрированно-целостный (личностно-ориентированное, интерактивное, проблемно-поисковое, 

программированное, уровневое обучение), диалоговый принцип. Подробно рассматривается феномен 

самостоятельной работы в единстве трех форм (СР под руководством преподавателя, внеаудиторная СР, 

творческая СР). Пространный список литературы (76 наименований) расширит диапазон представления 

преподавателя и студентов о способах реализации концепции. 

3. Весьма полезным есть основания считать раздел «О речевой культуре учителя как показателе его 

общей гуманитарной культуры». Характеризуются составляющие гуманитарной культуры, неотделимые от 

личности человека (историческая, правовая, географическая, семейная, художественная и литературная 

культура), метод вдумчивого чтения. Культура родной и русской речи, межкультурный диалог. Требования к 

речи учителя: Язык науки. Язык здравого смысла. Язык образного мышления, ценностного толкования, 

исторического описания. Язык философско-мировоззренческих обобщений. Язык синергетики. 
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4. В следующем подразделе «Формирование профессионально-коммуникативной компетенции 

будущего учителя-предметника и ее структуризация» раскрываются понятия компетенция и компетентность: 

на первом месте (и это очень важно) не информированность учащегося, а умение разрешать проблемы (в 

познании, в новых технологиях, во взаимоотношениях с людьми и собственных поступках, в практической 

жизни, при выборе профессии, жизненные проблемы, конфликты). Представляет интерес раскрытие 

следующих понятий: знаниевый и компетентностный подход, восхождение студентов от репродуктивной к 

преобразующей деятельности; репродуктивная, продуктивная и творческая компетенции; пять компонентов 

концептуальной модели: целевой, организационноисполнительский, содержательный, технологический, 

аналитико-результативный. 

Четко сформулировано содержание профессионально-коммуникативной компетенции - способность к 

эффективному обучению в типичных условиях профессиональной деятельности (языковая, речедискурсивная, 

культурологическая, предметная компетенции). На с.82-92 дана подробнейшая таблица готовностей, 

составляющих содержание профессионально-коммуникативной компетенции на трех уровнях ее 

сформированности (исходном, систематическом, продуктивно-творческом), то есть трех уровней владения 

языком. 

5. В последнем разделе монографии большое внимание уделено критериям отбора учебных текстов, 

поскольку текст выступает как основная учебная единица, способствуя развитию текстовой интуиции и 

являясь «творческим зарядом» в освоении языка (с.95); критериям отбора типов упражнений, в том числе 

интерактивных, контрольных, тестовых заданий, проблематике и структуре дискуссий. Все это 

сопровождается подробным обзором научно-методической литературы и собственными решениями. 

6. Отмечаем продуманный, скрупулезный и удачный отбор текстов в рамках ключевых тем 

современности. В корректировочном курсе это тексты социокультурной и профессиональной ориентации: 

Функционирование русского языка в Республике Казахстан. Человек в современном мире. Образование - 

условие прогресса. Молодежь - будущее страны. Моя специальность. Наука и современные технологии. 

Республика Казахстан. В мире искусства. Спорт в нашей жизни. Природа моего края. Праздники, традиции, 

обычаи и обряды народа Республики Казахстан. Каждая тема открывается эпиграфом - это замечательно. 

Интересны и оригинальны тексты внутри разделов. Например, в теме «Наука и современные технологии»: 

Очарование науки (полилог-беседа студентов КазНПУ с учеными), Великолепная наука (о филологии, Лев 

Успенский), Каким был в жизни автор книги «Слово о словах» Лев Успенский? Технологии в корпусной 

лингвистике, Каким должен быть новатор? 

7. Отбор текстов по основному курсу определяется ориентацией на теоретическое и практическое 

усвоение стилей речи (в основном научного, в разных его подстилях): характеристика стиля, лексика научного 

стиля, терминологическая лексика; морфология, синтаксис научного стиля; типы монологической речи; текст 

как единица обучения речи; вторичные научные тексты (тезисы, конспект, аннотация, рецензия). 

8. Великолепно продумана система упражнений, связанных с текстом, основные их типы отмечены 

условными знаками (словарная работа, письменное выполнение заданий, задания познавательного характера, 

коммуникативный тренинг, самоанализ студента, тексты и ключи к ним), обозначены также уровни 

сложности упражнений. Предусмотрены самые разнообразные упражнения по анализу текста: 

содержательному, концептуальному, языковому, лингвокультурологическому; творческие задания: перевод, 

сочинение, рассказ, ваше мнение, комментарий, давайте обсудим и прочие рубрики обеспечивают самую 

разнообразную работу над текстом, над словом в тексте, над образновыразительными средствами. А главное - 

развивают текстовую интуицию и способность создавать свои собственные тексты. 

Общие выводы: 1. Рецензируемая учебная книга «Русский язык в системе подготовки учителя- 

предметника» представляет новое направление в обучении русскому языку в Республике Казахстан с опорой 

на разработанную авторами целостно-коммуникативную концепцию обучения русскому языку как неродному 

в контексте кредитной системы обучения. 

2. В работе удачно сочетаются теоретическое обоснование концепции (глава I) и практическая 

организация языковой подготовки будущего учителя-предметника (глава II с двумя подразделами: 1. Система 

работы по корректировочному курсу русского языка, 2. Система работы по основному курсу русского языка).  
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3. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне с опорой на широкий круг научнометодической 

литературы и на уровне практической реализации разработанной концепции, учебнометодического ее 

обеспечения (учебная текстотека, обучающие упражнения, контрольные задания, профессионально-

специальный минимум - Словник ключевых понятий). В качестве пожелания: хотелось бы видеть в словнике 

некоторые основополагающие лингвокультурологические и психолингвистические термины: концепт, 

концептосфера, языковая картина мира, языковая личность и др. 

4. Рецензируемая учебная книга может служить образцом для подобных изданий в России, тем более 

что идеи текстовой и концептной основы достаточно полно реализуются здесь в практике школьного обучения 

русскому языку. 

5. Считаем возможным одобрить и рекомендовать учебную книгу «Русский язык в системе подготовки 

учителя-предметника» для специальностей бакалавриата педагогических вузов под ред. Г.А. Кажигалиевой к 

более широкой публикации. 

Считая правильным и необходимым первый выпуск книги в едином формате для общего обзора 

концепции и путей ее реализации, думаем, что эта форма неприемлема для массового издания. Предлагаем 

тиражирование данного пособия для использования в учебном процессе преподавателями и студентами 

осуществить в виде трех отдельных книг (Концепция. Корректировочный курс русского языка. Основной курс 

русского языка). 

Тҥйін 

Мақала педагогикалық жоғары оқу орнының мҧғалімдеріне жҽне бакалавриат студенттеріне арналған 

«Пҽнді жҥргізуші мҧғалімді дайындау жҥйесіндегі орыс тілі» оқулығы қарастырылған. 

                                                                              Summary 

The article is shown its resume on a book «Russian in the system of teacher's training» (G.A. Kazhigaliyeva, 

Z.I. Boranbayeva, G.R. Kadirova, A.D. Maimakova, M.A. Raimbekova, A.A. Tsoy). It consists of monographies and 

two books. 

ЛИНГВОТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ МАЗМҦНЫ  
С.А. Жиренов - 

Абай атындазы ҚазҰПУ-дың доценті м.а., филол.ғыл.к. 

Лингвотерминология мҽселелері - тіл білімінің ҿзекті мҽселесі. Тіл біліміндегі ХХ ғасырдың 30-

жылдары қалыптаса бастаған терминология саласының мҽселелері кҥні бҥгінге дейін тҥйіткілді мҽселелері 

кҿп, ҿз маңызын жоғалтпаған ғылым саласы. Жалпы ғылым салаларының жан-жақты дамуы терминологиялық 

категориялармен тығыз байланысты. Себебі ғылымдағы қандай да бір жаңалық, жаңа ҧғым термин арқылы 

белгіленіп, терминологиялық ҿрістен ҿз орнын тауып отырады. 

Лингвистикалық терминдерді концептуалды тҧрғыда қарастыру ғылымдағы жаңа бағыттарға жол 

ашады. Лингвистика ғылымындағы бҧғанға дейінгі дҽстҥрлі семантикалық, жҥйелі-қҧрылымдық 

парадигмаларды жаңаша қарастырып, терминологиялық процестердің концептуалды ҿзегі арқылы термин 

табиғатын ҧғынуға жаңаша ҧмтылыс жасайды. Лингвистикалық терминдер кҿбіне кҿп жалпы лингвистиканың 

аумағынан шыға отырып, философия, психология, логика, ҽлеуметтану пҽндерімен байланыс жасап, осы 

саладағы тоғыспалы ғылымдардың ауқымын кеңейтеді. 

Лингвистикалық терминдер - ҿзіндік қҧрлымдық, семантикалық, деривациялық, функционал-дық 

ерекшеліктері бар тіл білімінің басты категориясы. Лингвистикалық терминдер тіл қызметінің ҽр алуан 

тҥрлерін кҿрсетіп, тіл білімінің ғылыми, кҽсіби деңгейлерін анықтайды. Сондыщтан терминдер ғылым мен 

техниканың, кҽсіби жҽне ҿндірістік салалардың, ғылыми таным мен ҽлем кҿрінісінің дамуын бейнелейді. 

Лингвистикалық термин тіл білімінің негізгі концептуалды ҿзегін қҧрайды. Лингвистикалық терминдерсіз тіл 

білімі ғылымның техникалық, кҽсіби, ҿндірістік салаларының дамуы мҥмкін емес. Лингвистикалық терминдер 

арқылы тіл ҽлемі тҥсінігі жайлы арнайы білім, ҧғым-тҥсініктер, сонымен
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қатар, адамның ойлау қабілетінің, танымының, ақиқат шыңцықтың бейнеленуі мен кҿрінісінің ерекше бір 

тҥрдегі концептуалды негізін сипаттайды. 

Лингвистикалық терминдер - тіл білімі қызметінің барлық ғылыми нҽтижелерін жария етіп, ғылыми 

қолданысқа енгізетін негізгі канал болып табылады. Тіл білімі ғылымына қатысты терминдердің табиғатын 

танытатын бірден-бір сала лингвотерминология болып табылады. Осы тҧрғ^ідан келгенде 

лингвотерминология ҿзіне тҽн терминдер туралы ғылым санатындағы лингвистика мен тілді танып білуге 

ықыласты қоғамның арасын жалғайтын тілдесім қызметін атқарады деуге болады. 

Лингвистикалық терминологияның қазақ тіл білімі ғылымындағы орны ерекше. Себебі, қазақ тіл 

білімінің терминологиялық қоры қомақты, кҿптеген қазақ тіл біліміне тҽн терминдер тҥпкі сҿздік қорды 

қҧраушы ҿте кҿне лексикалық бірліктер болып табылады. Сондай-ақ лингвистикалық терминдер қазақ тілінің 

қҧрылымымен тығыз байланысты болып, қазақ тіл білімі терминологиясы тіл білімі ғылымының сан ғасырлық 

тарихымен ҿзара берік байланыста. Аталған лингвистикалық терминдердің (атауларының) жан-жақты 

сипатына қарай олардың ерекшеліктерін ҽр-алуан аспектіде қарастырып, ғылыми концептуалды арналарда 

зерделеуге болады. 

Лингвистикалық терминдерді концептуалды аспектіде зерттеудің маңызы зор, себебі лингвистика- лық 

терминдер кҿптеген ғылыми ҧғым-тҥсініктердің негізгі ғылыми тірегі болып табылады. Қазақ тіл біліміне тҽн 

терминдердің ғылыми-теориялық маңызы жоғарыда кҿрсетілген аспектілермен шектел- мейді, себебі 

лингвистикалық терминдердің семантикалық ауқымы ҿте кең, басқа тілдерді қамтитын мағыналық 

параллельдері айтарлықтай семат'ика-когнитивтш сипатта болады. 

Лингвистикалық терминдердің концептуалды негізі кҿп жағдайда оның тіл білімі саласындағы ҧғымдар 

жҥйесіндегі орнына байланысты. Мҧнда лингвистикалық терминдердің табиғатының екі жақты қасиетін 

кҿруге болады. Яғни лингвистикалық терминдер тіл білімі ғылымның логикалық жҥйесінен орын алатын 

таңба ретінде жҽне тіл білімінің басты терминдік бірлігі ретінде қаралады. Лингвистикалық терминдердің 

семантикасына олардың белгілі бір категорияға жататыны ықпал етеді. Мҧндағы категорияларға негізінен 

ақиқат ҿмірдегі заттар, процестер, қҧбылыстар, қасиеттер жҽне т.б. жатқызуға болады. 

Лингвистикалық терминдердің концептуалды сипаты мен тілдік табиғатын қарастырып, оған жан- 

жақты сипаттама беруде лингвистикалық белгілеріне ерекше назар аудару қажет. Лингвистикалық 

терминдердің тілдік бірлік ретіндегі ерекшелігі, оның лексикалық бірлік қызметінде де айқындалады. 

Лингвистикалық терминдердің аталымдық қасиеті терминдік бірліктің ҧғым атауының қызметін білдіреді. 

Ғылымдағы ҧғым белгілі бір ғылым саласына жататындықтаң, термин де белгілі бір саланың элементі болып 

табылады. Жалпы терминдердің аталымдық қасиетіне қатысты Т.Л. Канделаки: «Терминнің аталымдық 

сипаты, атап айщанда зат есім немесе олардың негізінде қҧралған сҿз тіркестері терминдердің арнаулы тілдік 

бірліктер ретінде қарастырылуына байланысты» дегенді айтады [1, 15 б.]. Сондай-ақ ғалым келесі бір 

еңбегінде термин мағынасының шектеулігі мен айқындылығына қатысты «Термин - нақты ҧғымды білдіріп 

арнаулы сала аясындағы ҧғымды белгілейтін сҿз немесе сҿз тіркесі» деген байлам жасайды [2, 46 б.]. 

Лингвистикалық терминдер семаш'изациясының ғылыми мэиндерде метатіл функциясы ерекше кҿзге 

тҥседі. Мҧндағы метатіл - металингвистиканың зерттейтін объектісі, ал металингвистика - тілді тҧтынушы 

адамдардың танымдық жҥйесімен, ақиқат ҽлеммен ҿзара сабақтастықта тілдің ішкі мағыналық ерекшеліктерін 

зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Металингвистика сҿздің адам саңасындағы қабылдануы, ҽртҥрлі тілдік 

мҽнмҽтіндердегі ассоциативті ситуацияларды анықтауда, семантикалық қатынастардың санадағы саралану 

жолы мен тілді меңгерудегі заңдылықтарын, сондай-ақ адамзат тілін қарастыратын «екінші қатардағы» тіл 

туралы мҽселелерді қарастыратын ғылым. Аталған мҽселелер металингвистикалық қызметтің негізгі 

концептуалды ҿзегін кҿрсетеді. 

А.Н. Растова: «Термин мағынасын ашу тілдік бірліктер арқылы жҥзеге асады, яғни тіл ҿзі туралы 

мҽлімет бере алады. Осылайша дефиниция - тілдің метатілдік қызметін атқаратын мҽтін, ерекше метамҽтіндік 

қҧрылым. Метамҽтінді сҿйлеушінің пікірі ретінде мҽтіннің тҥрі ретінде қарастырамыз», - дейді [3,55 б.]. Яғни, 

терминологиядағы дефиницияны ерекше метамҽтіндік қҧрылым деп тануға болады. 

Қазіргі қазақ тіл білімінде қолданылатын лингвистикалық терминдердің концептуалды негізін 

айқындауда лингвистикалық факторлардың маңызы ерекше. Мҧндағы лингвистикалық факторды қазақ тілінің 

ішкі заңдылығымен қатар, ҿзіндік ерекшелігінен туындайтын себеп-cалдарды кҿрсететін  

 

 

 

 



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №3(37),2011 г. 

16 

 

 

кҿрсеткіш деп тануға болады. Лингвистикалық терминдердің теориялық негізінің беріктігі ең алдымен 

лингвистикалық терминдердің жасалу тҽсіліне тікелей байланысты. Ш.Қҧрманбайҧлы: «Жалпы лексика 

негізінен сҿздің тура мағынасының метафоралануы, сҿз мағынасының тарылуы, кеңеюі (яғни нақтылануы) 

жҽне калькалану тҽсілдері арқылы терминденеді» [4, 155 б.], - деген пікірінен термино- логиядағы термин 

жасаушы тҽсілдердің қай-қайсысы да қазақ тіл білімінің лингвистикалық термин- дерінің жасалуында ерекше 

қызмет атқаратындығын кҿрсетеді. 

Жалпы тіл білімі тарихында орын алған ғылыми кҿзқарастар мен бағыттардың концептуалды ҿзегі мен 

теориялық негізі қаншалықты берік болса, соған сҽйкес белгілі бір тілдік терминдер тобына жататын 

атаулардың қызметі де ерекше болады. Ғылыми қолданыстағы лингвистикалық терминдер тілдік ережелерге 

сҽйкес ҽр алуан қызмет атқарады. Тіл дамуының нэтижешнде тілге тҽн лингвистика- лық нормалардың да 

ҿзгеруі заңды қҧбылыс. Сондай-ақ тілдік ортада болатын ғылыми салалық ҿзгерістер де тілдік нормаларға 

ерекше ықпал етеді. 

Лингвистикалық терминдердің басқа сҿздерден айырмасы мағына ауқымының кендігінен жҽне 

қолданыс аясынан кҿрінеді. Жалпы кҿпшілікке бейтаныс белгілі бір саладағы кҽсіби ҽрекет барысында 

қолданылатын ғылыми ҧғымды, оның атауы мен мағынасын тҥсіндіру қажет. Лингвистикалық терминдердің 

генезисі, қоғамдық ҽлеуметтік жағдайдың тіл біліміне ықпалы, тілді, оның табиғаты мен тегіне байланысты 

кҿзқарастарды зерттеу ғылым дамуының жалпы мҽселерімен бірге қарастыруды қажет етеді. Қазіргі кезде 

лингвистикалық терминдер теориясы қалыптасқан, концептуалды ҿзегі айқын сала ретінде тануға болады. 

Жалпы терминологиядағы терминдік элементтер мен терминдердің ҿзіндік ерекшеліктері бар. Мҧндағы 

лингвистикалық терминдер белгілі бір ғылыми ҧғым мен тҧжырымды білдірсе, терминдік элемент терминге 

тҥсінік беретін ғана қызмет атқарады. Осы мҽселеге қатысты Т.Л. Канделаки «Терминоэлементы - это 

значащие части терминов, обусловленные признаками выражаемого термином понятия» деген пікір білдіреді 

[2,7 б.]. Жалпы терминдік элементтер жеке ҿзі тҧрғанда терминдік мағына бермейді, терминге жанама 

кҿмекшілік қызмет атқарады. Тіл біліміндегі терминдік элементтерден аффикс, суффикс, префикс 

ҧғымдарынан арасында ҥлкен айырмашылық жоқ. Аталған ҧғымдар грамматика саласындағы жалпы сҿздік 

қҧрамда бар тілдік қолданыста болғанымен, терминдік элемент- тер тек қана терминдерге ғана қызмет 

атқарады. Сонымен қатар терминдік элементтер жалпытілдік қолданыстағы лексикада қолданылған кезде 

терминдік элемент қызметінен ажырайды. 

Лингвистикалық терминдердің концептуалды сипатының тілдік қҧбылыстарына тілдегі ортақ терминдік 

белгілер, ҽсіресе грек, латын тілдерінің сҿз тудырушы жалғаулары мен префикстерін топтас- тыруда 

лингвистикалық терминдер жҥйесін қалыптастырудағы маңызы ерекше. Сондай-ақ лингвистика- лық 

терминдер жалпы терминологиядағы терминдік символдардағы ортақ тілдік қҧбылыстарға да қатысты болады. 

Лингвистикалық терминдердің концептуалды ҿзегі мен теориялық негізіне жан-жақты талдау жасау 

арқылы, тіл-тілдегі ортақ халықаралық терминдер арасындағы элементтер мен белгілерін концептуалды 

талдау негізінде жҥйелеу ҿзекті мҽселелердің бірі. Қазақ тіліндегі лингвистикалық терминология жҥйесінде 

интернационалдық терминдер мен шет тілдерден енген элементтер кҿптеп кездеседі. Қазақ тіліндегі 

лингвистикалық терминдердің біраз бҿлігі грек-латын тілдерінен енген, немесе осы тілдерінің негізінде 

жасалған. Терминолог ғалымдар грек-латын тілі терминдері византия тілі арқылы орыс тіліне енді десе, ал 

қазақ тіліне орыс тілі жҽне басқа тілдегі оқулықтар мен ғылыми байланыстар арқылы енген. 

Жалпы лингвистикалық терминдік аңықтамаларға қойылатын ҿзіндік талаптары болады. Олар негізінен 

лингвистикалық термин анықтамасыңцағы уҽжділіктің болуы қажет. Сондай-ақ лингвистика- лық термин 

аны^амасында тек бір мағыналы сҿздер ғана қолданылуы қажет. Сол секілді ҽрбір лингвистикалық термин ҿз 

саласындағы терминологиялық ҿрістегі терминдер арқылы анықталуы тиіс. 

Терминология ғылымындағы терминдерге қойылатын талаптар бойынша бір ғылыми ҧғымға тек бір 

ғана атаудың (сҿз) сҽйкес келуі керек. Дегенмен де, ғылымның дамуы ондағы ҧғымдар санының артуына 

ҽкеледі. Ал олардың барлығына терминологияда атау беру мҥмкін емес. Осыған байланысты 

терминологияның ҽр саласында терминдік омонимдер санының артуы заңды қҧбылыс. Лингвотермино- логия 

саласында омонимдес терминдер кҿп болмаса да терминологиялық ҿрісте кездеседі. 

Сҿйтіп, қазақ тіл біліміндегі лингвистикалық терминдердің концептуалды негізін зерттеу 

лингвотерминологияның ғылым саласындағы тыныс-тіршілігін, қолданыс ҿрісін нақты дҽйектеп беретін  
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жҧмыс болып табылады. Тіл біліміндегі лингвистикалық терминдердің қызметі тіл білімі салаларының 

дамуынан кҿрінеді. Жалпы лингвотерминологиядағы ғылыми ойды жҥзеге асуы лингвистикалық терминдер 

теориясының концептуалды ҿзегінен жҽне лингвистикалық терминдердің мағыналық ҿрістері арқылы 

кҿрінеді. 
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Резюме 

В статье всесторонне изучается концептуальная основа лингвистических терминов языкознания с 

теоретической позиции. В исследовании также рассматриваются сфера применения лингвотерминологии и 

семантически-когнитивное содержание лингвистических терминов. 

Summary 

The article comprehensively examined the conceptual basis of linguistic terms of linguistics from a theoretical 

position. The study also examines the scope lingvoterminologii and semantic-cognitive content of linguistic terms. 

МЕКТЕП СТИЛИСТИКАСЫНЫҢ ОҚЫТЫЛУ ЖАЙЫНАН  
Ж.М. Бектҧрғанова - 

пед.ғыл.к. Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ 

Қазақ тілі стилистикасын оқыту тарихы алғашқыда баланың тілін дамыту мҽселелерімен тығыз 

байланыста дамыды. Тіл дамытуда ана тілінің кҿркемдік болмысы мен байлығын танытуды мақсат еткен 

А.Байгҧрсынҧлының зерттеу еңбектері қазақ тілі стилистикасын оқытудың алғашқы лингводидактика- лық 

мҽселелерін алға тартқан еңбек болды деп айта аламыз. Ғалымның ҽдістемелік талдаулары мен теориялық 

зерттеулері стилистиканы мектепте оқытудың теориялық мҽні мен практикалық мақсат- міндеттерін 

айқындауға негіз болады. А.Байтҧрсынҧлы «келісті сҿздің» кестесін, мҽтіннің кҿп қырлы сырлары мен 

ҽлеуетін терең байқап, оны дидактикалық мақсатта тиімді пайдалана алған ғалым. Оның жарқын ҥлгісін А. 

Байтҧрсынҧлының ТШонанҧлымен бірігіп жазған «Оқу қҧралынан» кҿруге болады [2]. Мҧнда зоология, 

биология, география, тарих, физика секілді ғылымдар туралы жан-жақты мҽлімет беретін танымдық мҽтіндер 

оқушылардың ойлау, қабылдау, ҥғым-тҥсішктеріне сай жҥйелі жинақталып берілген. «Мҽселе білімді беруде 

емес, оны қабылдауға ыңғайлы етіп жҥйелеуде. Бҧл ҽрекеттер оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге 

бағышталған. Ҿйткені, басты мақсат - оқушыны білімді оймен қабылдауға, оны қорыта білуге ҥйрету» [2,19 

б.]. Оқу қҧралы мақсаты жағынан айқын, дидактикалық жағынан мазмҧны бай, ҽдістемелік мҥмкіншілігі мол 

еңбек болып табылады. Ол ондағы мҽтіндердің жинақталу тҽжірибесінен анық кҿрінеді. Қазақ тілі 

стилистикасын оқытуда бҧл еңбектегі мҽтіндердің 1) тақырыптық жағынан ҧтымды топтастырылып, 

жинақталуы; 2) мҽтін мазмҧнының бай, тҥсінуге ыңғайлылығы, жоғары эстетикалық талғаммен; 3) мҽтін 

жанрларының тҥрлі дидактикалық мақсатпен (мысалы, мҽнді жҧмбақ тҥрінде, ҽңгіме, ҿлең, мысал, ертегі, 

хикая, т.б. жанрларда, бір ойды ҽр тҥрлі тҥйіндеу арқылы берілуі); 4) мҽтіндердің арнайы реттік жҥйемен 

(логикалық жҽне мазмҧндық байланысы бар); 5) берілген мҽтіндердің энциклопедиялық мазмҧнда берілуі 

оқушының кҿркемдік талғамы мен дҥниетанымын қалыптастырып жетілдіруде, оқушыларды оқыта отырып 

рухани тазалыққа, сауаттылыққа тҽрбиелеуде басшылыққа алынады. 

А.Байтҧрсынҧлы ҽсіресе қазақ тілі стилистикасының теориясы мен лингводидактикасын ҥлкен ҥлес 

қосты. Н.Сауранбаев пен Ҽ.Ҽбілқаев бҧл мҽселенің практикалық шешімін табуға тырысты. Олар 
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мҽтін жҽне стилистика ҧғымдарын мектеп бағдарламасына арнайы енгізуге ҧсыныс жасады. 

Н.Сауранбаев 1941 жылы жазған «Ана тілін оқыту туралы» атты мақаласында стилистиканы мектепте 

оқытудың практикалық маңыздылығын айта келіп, оның ҽдістемелік міндегтерді нақты кҿрсетеді. Ғалымның 

стилистиканы бастауыштан бастап оқыту жҽне оны оқытудың арнайы бағдарламасы мен оқулығын жазу 

туралы идеясы сол кез ҥшін қаншалықты маңызды болса, қазіргі таңда да ол ҿзінің ҿзектілігін жойған жоқ. 

1965 жылы бҧл мҽселені Ҽ.Ҽбілқаев та кҿтерген болатын. Ол «... ҽдеби тілмен дҧрыс сҿйлеп, жазып 

ҥйренуде сҿз байлығын ҿз қалауынша еркін таңдап ала білуде» стилистиканың ҽбден қажет екендігіне ерекше 

назар аударады. Сондай-ақ, оқушылардың «ҿмірлік қажеттіліктерін жақсы сезінуіне» жағдай туғызудағы 

стилистиканың ҽлеуетін жақсы кҿрсеткен. Сол себепті ҽдіскер «стиль жҿнінен толық мағлҧмат беріп, жазу, 

сҿйлеу стилін қалыптастыруды» 7-сыныптың негізгі программалық материалына қосуды ҧсынады [4]. 

Орта мектепте стилистиканы оқыту ҽдістемесі жҽне қазақ тілін оқыту арқылы оқушылардың тілін 

дамытудың ҽдіснамалық, ҽдістемелік негіздері АЖапбаровтың зерттеулерінде жан-жақты сҿз болды. 

Ғалымның «Қазақ тілі стилистикасын оқыту методикасының негіздері» атты 1991 жылы шыққан зерттеу 

жҧмысы стилистиканы оқытудың ҽдістемесін ғылыми тҧрғыдан арнайы қарастырады. Автор бҧл еңбегінде 

бағдарлама, оқулықтарға байланысты жалпы білім беретін мектептерде қазақ тілі мен ҽдебиеті бойынша 

оқушыларға стилистика, тіл стильдері туралы практикалық білім, дағды беретін жаттығулар мен материалдар 

жҥйесі жасалынбағанын алға тартады. Сҿйтіп, стилистика мен тіл стильдері туралы білімдерді орта мектепте 

мынадай 3 бағытта беруді ҧсынады: 1. 5-6 сыныптарда функционалдық стилистика туралы алғашқы тҥсінік 

беру. 2. 7-8 сыныптарда стиль тҥрлерінің, ҽсіресе, кітаби жазба стиль тҥрлерінің ерекшелігін, тілдік 

қҧралдарды пайдаланудағы бір-бірінен айырмашылықтарын таныту. 3. 9-сыныпта стилистика, функционалды 

стильдер мен практикалық стилистика туралы білім мен дағды беру арқылы стильдерді іс жҥзінде қолдана 

білуге дағдыландыру. Кҿріп отырғанымыздай, ғалым мектепте стилистикалық білімді ҧсынудың екі бағытын 

ҧстанады: 1) тілдік құралдардың және кӛркемдегіш-бейнелегіш құралдардың стилистикасы; 2) қазақ әдеби 

тілінің функционалды стильдері. [5,84 б.]. 

Стилистиканы дамыта оқытуда теориялық ҧғым маңызды рҿл атқарады. Дамыта оқытуда оқушыларға 

қажетті стилистикалық ҧғымдарды стилистика ғылымының қол жеткен табыстарына сҥйене отырып ҧсыну, 

ҽдістемелік мақсатта тиімді пайдалану оқушылардың теориялық ойлауы мен тілін дамытудың басты шарты 

болмақ. Ҽдістеме теориясыз жайдақ сипат алады, оның қолданбалы қасиеті де осында. Бҥгінде қазақ 

стилистикасының теориясы кҿптеген іргелі зерттеулермен толықты. Дегенмен 1974 жылы М.Балақаев, 

Е.Жанпейісов, М.Томанов, Б.Манасбаевтардың авторлығымен шыққан «Қазақ тілінің стилистикасы» кҥні 

бҥгінге дейін бірден-бір басты оқулық болып қалып отыр. Одан бергі кезеңде А. Байтҧрсынҧлының 

шығармалар жинағы жарыққа шығып, ғылыми кҿпшіліктің игілігіне ҧсынылды (1989 жылы). М. Серғалиевтің 

синтаксистік синонимдер, Ф.Мҧсабекованың практикалық стилистика, Р.Сыздықтың Абай тілінің ҿрнегі, 

Х.Кҽрімовтің, Е.Жанпейісовтің, Б.Хасанҧлы мен Т.Қоңыровтың, Б.Шалабай т.б. кҿптеген ғалымдардың іргелі 

зерттеу еңбектері дҥниеге келді. Оның ҥстіне қазақ стилистикасы бҥгінде антропоцентрлік бағыттағы жаңа 

зерттеулерге бет бҧра бастады. Қазақ стилистикасының ішкі салалары да сараланып, жігі айқындала бастады. 

Осы орайда қазақ тілі стилистикасының жаңа оқулығына деген сҧраныс та айқын байқалады. 

А.Жапбаровтың «Қазақ тілін оқыту арқылы тіл дамытудың ҽдіснамалық, ҽдістемелік негіздері» атты 

келесі еңбегінде стилистика тіл дамытудың аясында қарастырылады. Бҧл зерттеуде стилистика оқушылардың 

сҿйлеу икемділіктері мен дағдыларын дамытудың бір жолы ретінде қарастырылады жҽне оны 

ҧйымдастырудың мынадай ҧстанымдары мен жҥйесі кҿрсетіледі: 1) сӛйлеу мен ойлауды бірлікте қарау 

ұстанымы; 2) қатысымдық ұстанымы; 3) жагдайга, ахуалға ыңгайлылық ұстанымы; 4) сӛйлеу әрекетін 

кешенді жүргізу ұстанымы; 5) әдеби тіл нормасын есепке алу ұстанымы. Осы ҧстанымдарға сҽйкес тіл 

дамытудың да ҽдістерін жҥйелейді [6,107 б.]. Бҧл ҽдістердің барлығы сҿздің қолданылу ерекшеліктері мен 

мағыналарын тҥсіндіруде, тілдің грамматикалық қҧбылысын меңгертуде, ауызекі сҿйлеу тілінің сҿздік қорын 

ҥйретуде бір мақсатқа бірігеді деп кҿрсетеді. Ғалым С.Рахметова тіл дамытуға «балалардың сҿздігін байытуға, 

мағынаны тҥсініп, сол сҿздерді дҽл қолдана білуге, ҿз ойларын, пікірлерін екінші біреуге жеке сҿйлемдер 

арқылы, логикалық, композициялық тҧтастығын сақтай отырып, жҥйелі тҥрде ҽңгімелеу арқылы ауызша, 

жазуша дҧрыс білдіруге, яғни, «нҽрсенің жайын-кҥйін, тҥрін, тҥсін, ісін сҿзбен келістіріп айтып беруге ҥйрету 

жҧмысын айтамыз» [7,163 б.] деген  
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анықтама бере келіп, бастауыш мектепте ҥйретілетін тіл дамыту жҧмыстарының мақсаттарын атап кҿрсетеді. 

Ғалым бастауыш мектепте тілді ҥйретуде оның стилистикалық, қолданымдық ерекшеліктерін басты назарда 

ҧстайды. Тіл дамытудың: 1) оқушылардың сҿздік қорын дамыту; 2) сҿз тіркесі, сҿйлеммен жҧмыс жҥргізу; 3) 

байланыстырып сҿйлеуге ҥйрету жолдарын ҧсынады. Бҧл бағыттарда тіл дамыту жҧмыстарын жҥзеге асыруда 

мҽтіннің ерекше жанрларын (газет мақала, пікір жазу, хат жазу, іс қағаздары, арыз, хабарландыру, қҧттықтау, 

телеграмма т.б.) пайдаланудың ҽдістемесін жасайды. 

Стилистиканы оқытудың мҽселелері шешендікке ҥйретудің ҽдістемесі аясында да зерттеу нысаны 

болды. Бҧл ретге А.С. Қыдыршаев «Шешенщктануды оқытудың ғылыми-ҽдістемелік негіздері» атты 

докторлық диссертациясында шешендіктанудағы стильді қалтарысы мол, арнайы білімді қажет ететін кҥрделі 

мҽселе екенін айта келіп, оны білудің болашақ шешен ҥшін маңызды жақтарын атап ҿтеді [8,120 б.]. 

Стилистиканы оқыту мҽселелері тіл дамытумен байланысты қырғыз ғалымдары А.О. Османкуловтың, 

Қ.Д. Добаевтың еңбектерінде қарастырылды. Онда «...сҿйлеу барысында тіл деңгейлеріндегі барлық 

бірліктердің ҿзектілігі кешенді тҥрде кҿрінетін болғандықтан, оларды оқыту да тҧтас, кешенді жҥргізілуі тиіс» 

тіл дамытудың мҽселелері айтылады. 

Тіл ҥйренушілерді сҿйлеуге дағдылавдыруда тілдің қарым-қатынас қҧралы болудағы қатысымдық 

қызметін орыс ортада болсын немесе қазақ аудиторияларында болсын ескеру жҽне соған сҽйкес қатысымдық 

ҽдісті қолдану маңызды болмақ [9,127 б.]. Стилистиканы оқытуда қатысым ҽдісін қолдану оқушылардың оқу 

ҽрекетін белсендіру мақсатына қызмет етеді. 

Тіл дамыту ҽдістемесінде стилистикалық білімнің мҥмкіндіктерін пайдалану, сол арқылы оқушылардың 

стилистикалық біліктіліктеріне, оқушылардың ойлауын дамытуға қол жеткізудің теориялық жҽне ҽдістемелік 

жолдары Н.Ж. Қҧрманованың зергтеулерінце жан-жақты талданды. Сын есімді оқыту арқылы оқушылардың 

тілін дамытуда стилистикалық білімнің маңызы туралы «стилистика мен тіл мҽдениеті жетістіктерін мектеп 

методикасына лайықтап беріп отыру - ғалымдармен бірге жҽне, ҽсіресе, методистердің міндеті» екенін ерекше 

атап ҿтеді [10,25 б.]. Ғалым тіл дамыту мақсатында тіл құралдарының стилистикалық синонимиясын 

меңгертудің әдістемесін жасайды. Осы бағыттағы стилистикалық жаттығулардың ҥлгілерін, синонимдерді 

меңгертуге арналған жаттығу тҥрлерін ҧсынады. 

Стилистикалық ҧғымдардың мектеп оқулықтарында тіл дамыту, тіл ҧстарту аясынан тыс арнайы 

тақырып ретінде беріле бастағанына кҿп болған жоқ. Қазіргі кезде стилистиканы арнайы тарау, жеке 

теориялық ҧғым ретінде оқыту Р.С. Ҽмір, Ж.Т. Дҽулетбекова, Ғ.Қ. Қалиев, Г.С. Қосымова 5-11 сыныптар ҥшін 

жасаған ―Қазақ тілі‖ оқу пҽнінен жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында жҽне 

бағдарламаларында кҿрсетілген. Бҧл қҥжаттарда стилистикадан берілетін білімнің мінцеггі деңгейі кҿрсетіліп, 

оқушы меңгеруге тиіс стилистикалық біліктіліктер нақты белгіленген. Бҧған дейінгі мектеп бағдарламалары 

мен оқулықтарында, оқушыларға стилистикалық білім беру емес, нақты қалыптасқан мҽтін жанрларын ҥйрету 

алдыщы орында болып келді. Қалыптасқан мҽтін тҥрлерін оқытудың практикалық тиімділігі шамалы, себебі 

баланың стилистикалық білімі тек сол мҽтіндермен шектеледі. Басты мақсат стандартты мҽтіндерді жазып, не 

толтырып, оқуға ҥйретуде емес, барлық тілдік жағдаятта жҧмсауға болатын стилистика-лық білімдерді бере 

отырып, тілдік-стилистикалық икемділікті, талғамды, сарабдал саналы тілдік тҧлғаны қалыптастыруда. 

Қалыпгасқаң, стандартты мҽтіндерді беру баланың мҥмкіншілігін де, стилистика ғылымының да 

мҥмкіншілігін шектеу болып табылады. Сол себепті те оқу процесі ҿзінің дамытушылық сапасынан 

айырылады немесе мҥлдем жоғалтып алады. 

Н.Ж. Қҧрманованың мектеп бағдарламаларына жҥргізген талдауларына сҥйенетін болсақ, [11,18 б.] тіл 

дамытуға ҿткен ғасырдың тек 20-жылдары мен 50-жылдары ғана кҿбірек сағат бҿлініп, қарқынды қолға 

алынған. Стилистиканың мҽселелері бірді-екілі кҿтеріліп отырған. Стилистиканы оқыту жаттығулары мен 

теориялық мҽліметтердің жетіспеуі, тіл қҧралдарының лексика-грамматикалық мағынасымен бірге 

стилистикалық мағынасының қатар алынбауы, стилистикалық жаттығулар мен тапсырмалардың аз болуы, 

қалыптасқан ҥлгі мҽтіндер мен жаттығулардың басым болуы, стилистикалық талдау, мҽтіннің тіліне 

стилистикалық баға беру, оған тҽжірибе жасау, жеке авторлардың тілдік лабороториясына баға беру 

жҧмыстарының аздығы қазақ тілі оқулығының жетіспей жатқан тҥстарының кҿптігін білдіреді. 

Қазақ тілімен салыстырғанда, ресейлік мектептерде стилистиканы оқыту іс-тҽжірибесі ҿте ертеден 

басталады. Т.И. Чижова орыс тілі стилистикасын оқыту ҽдістемесінің тарихы ХҤІІІ ғасырдан 

басталатындығын атап кҿрсетеді. Оның ғылыми мҽселелері Л.П. Федоренко, Н.А. Пленкин, С.Н. Иконников, 

М.Т. Воронин, Н.Е. Сулименконың, Т.И. Чижованың т.б. орыс ҽдіскерлерінің еңбектерінде жан-жақты 

қарастырылған. Стилистиканың орыс мектептерінде жҥйелі тҥрде енгізу 1959 жылдың ҿзінде-ақ қолға 

алынды. Сол кездің ҿзінде жоғары оқу орындарына стилистика жеке пҽн ретінде енгізілген. 1965-1966 

жылдары стилистиканы арнайы семинар, курс ретінде оқытумен бірге, «Практикалық стилистика» пҽні 
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оқытыла бастады. Орыс тілін оқытуға арналған мектеп оқулықтарында стилистикалық ҧғымдар 5-сыныптан 

бастап мҽтін ҧғымымен қатар берілді. Қазіргі уақытта ресейлік мектептерде стилистиканы 10-11 сыныптарда 

жеке пҽн, арнайы курс ретінде оқыту қолға алынған. Бҧл бағытта арнайы мектеп стилистикасына арналған 

Г.Я. Солганиктің «Стилистика текста» (2003 ж.), «Стилистика русского языка» (2004 ж.) атты оқулықтары 

қолданылады. 

Мҽтін жҽне стиль ҧғымдарының қазақстандық мектеп оқулықтарывда беріле бастауы соңғы 

жылдардың басты жетістігі болып табылады. Стилистика ғылымын жеке сала ретінде оқыту 9-сыныптың 

міндетіне жҥктелген. 9-сыныпқа дейін стилистиканы игеруге қажетті лексика-грамматикалық базалық 

білімдер берілсе, 10,11-сыныптарда стилистика ―Сҿз мҽдениеті жҽне қарым-қатынас тҥрлері‖, ―Сҿз мҽдениеті 

жҽне шешендік‖ аясындағы практикалық біліктіліктермен ҧштастырылады. 9-сынып функционалдық стиль 

тҥрлерін меңгертуге бағытталған, сол себепті мҽтін жаттығулар кҿптеп ҧсынылады. Бҧл ретте оқушыға 

стилистикалық біліммен қатар мҽтін туралы білімдерінің де қажеттілігі аса байқалады. Сол себепті 5,6,7,8-

сынып оқулықтарында лексика-грамматикалық біліммен қатар мҽтін туралы ҧғым-тҥсініктерді сабақтастықта, 

ҥзбей беріп отыру аса қажет. 

5-8-сыныптарда мҽтін негізінен басқа тілдік тҧлға-бірліктерді таныту мақсатында алынған. 

Осыған байланысты оқулықтардағы мҽтіндердің берілуін қамтамасыз етуде мынадай екі нҽрсені ескеру 

қажеттілігі байқалады: 

1. Мҽтін ҿзінен кіші тіл бірліктері ҥшін тілдік контекст, тілдік орта болып табылады. 2.Мҽтін ҿзіндік 

семаш'икалық-синтаксистік тҧлға-бірліктерден қҧралатын сҿйлеудің негізгі бірлігі. 

Қорыта келе, қазақ тілі стилистикасын оқытудың бҥгінгі мҽселелері стилистика ғылымының теориялық 

базасын басшылыққа алуды жҽне ҽдістемелік дҧрыс жҥйелеуді, жоспарлауды қажет етеді. 
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Резюме 

В статье рассматривается проблема постановки вопроса преподавания стилистики казахского языка в 

школе. 

Summary 

 This article is devoted linguistic and didactic problems of teaching Kazakh Language stylistic. 
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1990 ЖЫЛДАН БЕРГІ АҚЫНДАР АЙТЫСЫ МҼТІНІНДЕГІ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ СИПАТЫ 
Е.С. Қасенов - филол.ғыл.к., 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың оқытушысы 

Айтыс ҿнерінің жан-дҥниемізге рухани нҽр беріп, ҽсерлі де ҽсем сезім ҧялататын сиқырлы сыры ондағы 

алуан сҿздердің шынайы шеберлікпен орынды қолданылуында да жатса керек. Айтыскер ақын ҥшін ең 

міндетті де ерекше талап - сҿзді дҧрыс қолдану. Осы ретте ақындар айтыстың мақсатына, мҥддесіне 

байланысты қолданатын сҿздерін, сҿз тіркестерін ҿзінің шығармашылық ой елегінен ҿткізіп, ҿз талғамына 

лайық сҧрыптап, таңдап алатыны белгілі. Ақындар тыңнан сҿз жасау барысында ҧлт тіліндегі ҿзінен бҧрын 

қолданылып келген бейнелі сҿздерді пайдаланады, ондағы ҧлттық, халықтық ерекшелікті сақтап отырады. 

Ойды кҿркем жеткізуде қолданылатын қҧрамы мен қҧрылымы тҧрақты тілдік единица - 

фразеологизмдер ақындар айтысы тілінде ертеден кҿрініс тапқан. Қазақ тіліндегі жеке сҿздер сияқты ҧзақ 

дҽуір туғызған фразеологиялық тіркестер қыры мен сыры мол айтыс ҿнерінде бҧрыннан кездеседі. Белгілі 

ғалым, профессор Р.Сыздықтың сҿзімен айтқанда, «сҿз қҧдіретінің арқасында іске асатын қҧбылыс» [1, 29]. 

«Ғасырдан ғасырға ҧласып, ҧрпақтан ҧрпаққа мирас болып, кҿне заманнан келе жатса да байырғы 

бедерін жоғалтпай, сонылығын сақтаған алуан айшықты, терең мазмҧнды тҧрақты сҿз тіркестері ана тіліміздің 

асыл қазынасы іспетті. Бейнелі сҿз орамдары дҿп тигізіп айтар дҽлдігімен, ерекше кҿркемдігімен кімді де 

болса ҽрдайым баурап алады» - [2, 39] дейді ғалым Нҧргелді Уҽлиҧлы. «Кҿркем тіл кестесіне тҥскен 

фразеологизмдер сҿзді бейнелі, ҿтімді жэне нанымды етудің стильдік қҧралына айналады» [2, 56]. Демек, 

фразеологизмдер - ақындар ҿлеңдерінде сан қҧбылып, тҥрленіп қолданылатын ҽсем де ҽсерлі, кҿркем де 

бейнелі сҿз ҿрнегі. 

Фразеологизмдерге тҽн ерекшеліктердің бірі: олардың қҧрамдық, тҧлғалық жҽне ішкі орын тҽртібі 

тҧрақты болуы есептеледі. Фразеологизмдер сҿйлем ішінде қолданылғанда біртҧтас даяр кҥйінде жҧмсалады. 

Фразеологизмдердің табиғатына тҽн осы бір қасиеті ҿлең тілінде ҿзгеріске тҥседі деуге болады. Ҿлең 

қҧрылысындағы поэтикалық ҥйлесімділік, дыбыстық ҥндестік пен ҧйқастың фразеологизмдердің «қамырша 

иленіп», сан алуан ҿзгерістерге ҧшырауына ҽсерін тигізеді. Фразео- логизмдердің поэзия тілінде мҧндай 

ҿзгерістерге тҥсуі ақын шеберлігіне жҽне сҿз саптау мҽнеріне тікелей байланысты. Айтыс тілінде 

экспрессиялықты білдірудің ең бір ҧтымды тҽсілі - фразеологизмдердің қолданысы болып табылады. 

Фразеологизмдерді зерттеуші Р.Сыздық «поэтикалық фразеологизмдер» деп атап, мынадай анықтама 

ҧсынады: «олар ҽдетте бір нҽрсені затты, сынды, қимылды, қимылдың амалын жай атамайды, суреттеп, 

бейнелеп, астарлап, «мадақтап» не «балағаттап» атайды, яғни айтушының (жазушының, ақынның сол нҽрсеге 

- объектіге «пейілін» - кҿзқарасын білдіре атайды. Демек, поэзия тіліндегі фразеологизмдердің басты белгісі - 

олардың образды (бейнелі) болатындығы» - дейді [3, 94]. 

Ақындар айтыс ҥстінде ойды айшықты да кҿркем жеткізу ҥшін фразеологизмдерді тҥрліше қҧбылтып 

қолдаңылғаңы белгілі. Осы орайда ақындар ғасырлар бойы қалыптасқан жалпыхалықтық фразеологизмдерді 

тура кҥйінде де қолданылды, ҿзіндік ізденісі нҽтижесінде жетілдірді. Жалпыхалықтық фразеологизмдерді 

кҿркемдік мақсатына орай ҿзгертіп, ҿңдеп, жетілдіріп қолданғанын ақындар айтысының тілдік деректері 

айқындайды. Ақындардың халықтық тілдің фразеология қорын кҿркемдік мақсатқа орай жҥйелі 

пайдаланғандығын мына мысалдардан кҿруге болады. 

Ҽ.Қалыбековамен айтысқан Е.Асқаровтың: 

Шырылдап отқа түскен халық үшін, 
Ақыннан арылмайды-ау бәрібір сын. 

Бірлік деп қайран елге сайрап жүрем, 

Құлжа ғып әр адамды сайлап жүрем. 

Бәрін де жақсы кӛрем ӛздерінің, 

Бастары піспей қойды, қайдан білем?! - [5, 24] 

деген жолдарында «отқа түсу», «бастары қосылмау» сынды жалпыхалықтық фразеологизмдер ҿз қалпын 
сақтап қолданылса, оның қарсыласы Ҽселхан Қалыбекова: 

Тұрардай азаматтан айрылғанда, 

Қи басты, қиқым терді, тӛмендеді. 

Қырық жыл қара киіп жоқтау айтсам, 

Шіркіндер, қайта айналып келер ме еді?! - [5, 26] 

деген шумағында ҿлең ырғағын сақтау мақсатында тіліміздегі «қара жамылу» фразеологизмін «қара кию» 
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тіркесімен алмастырып қолданады. Сонымен қатар «қи басу», «қиқым теру» тҽрізді авторлық 

фразеологизмдерді орынды қолданған. Қ.Ҽбілевпен айтысқан Ш.Ділдебаев: 

Қақ жарар қара қылды, Қарағанды, 

Мен бүгін барлығыңа сүйенемін. 

Әділ жұрт, әділ қазы білсін бүгін, 

Ӛлеңге кімнің жақын, кім ӛгейін. [5, 29] 

Ырысы тасып елімнің, 

Миллиард болды орғаны. 

Қой үстіне бозторзай, 

Жұмыртцалап қонғаны - [5,37] 

деп «ырысы тасу», «қой үстіне бозторғай жұмыртқалау» сынды жалпыхалықтық фразеологизм- дердің 

лексикалық қҧрамын ҿзгертпей сол қалпында қолданған. Ал, Қ.Ҽбілев: 

Бір ауыз жылы сӛзден қанаттанып, 
Бір ауыз салқын сӛзден жараландым [5, 29]. 

Арзанға әлдекімдей бой алдырмай, 
Қаймағын қалқып сӛздің кӛріп едім. [5, 30] 

Арзан сӛзбен сағымды, 
Сындырмас деп сенемін. [5, 31] 

Жүз шайысып қайтеміз, 

Мына тұтам тірлікке, 

Азғана күн мейманбыз - [5, 39] 

деп келетін ҿлең жолдарында «жаралы болу», «қаймағын қалқу», «сағы сыну», «жүз шайысу», «мейман болу» 

сынды жалпыхалықтық фразеологизмдерді ҿңдеуден ҿткізе отырып қолдана алған. 

«Тілдік қолданыста, ҽсіресе поэзияда, кейбір тҧрақты сҿз сыңарларының арасына сыналап сҿз ендіру 

баяғыдан бар қҧбылыс» [4, 54]. Сол себепті, біз қарастырған айтыстардың қай-қайсысы болмасын 

жалпыхалықтық фразеологизмдердің тҧлғалық қҧрылымын ҿзгертіп жҧмсау тҽсілі, тыңнан образды жаңа 

фразеологизмдер жасау, жалпыхалықтық фразеологизмдерді ықшамдау, арасына сҿз енгізу молынан кездеседі. 

М.Тазабековпен айтысқан М.Қосымбаевтың: 

Кӛк бӛрінің емгесін кӛкірегін, 

Әуелден уызыма жарығанмын. 

Мысалы, қан жұқпайтын қара алмастай, 

Қараған дұшпан кӛзін қарығаным. 

Әулиедей кейпіңнен, айналайын , 

Наннан емес, намыстан арығаным. 

Ағайынның таңдайын ағартатын  

Тӛрт түлік толып ӛрсін ауылыма [5, 3-4] 

Қашанда айтысқанда ӛр тұрғайсың, 

Кеңесіп қабырғаңмен кең тұрғайсың - [5,12] деген жолдарынан «уызға жару», 

«дұшпан кӛзін қару», «намыстан ару», «таңдайы азару», «жамырасып келу», «қабырғамен кеңесу» тҽрізді 

жалпыхалықтық фразеологизмдерді кездестіреміз. Ал  

оның: 

 

 

 

 

 
Намазға жызылмады деп айыптама, 
Қағазға жығылғаным аз ба менің - [5, 7] 

деген жолындағы «қағазға жығылу» — бейнелілікті кҿрсету мақсатында шебер қолданыс тапқан авторлық 

фразеологизм. Оның қарсыласы М.Тазабеков: 

Бодан боп қалсаң кеше не етер едің? 
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Арманыңды айта алмай адамзатқа, 

Бармағыңды шайнаумен ӛтер едің. 

Сібірдегі жоғалған тайпалардай, 

Сіңіріліп «сарыға» кетер едің. 

Салмақтап Ақжайықтан шақырып ед, 

Сақталған сары майдай қарындағы 

 Ол рас, түспесін деп кӛпке бағаң, 

Азырақ інің болып ептеп алам. 

Тарихтан тамырыңды тартқаннан соң, 

Таралғыңды тарылтпас текке балаң, [5, 7] - 

деп келетін жолдарында «бармақ шайнау», «сары майдай сақтау», «таралқы тарылту» сияқты 

жалпыхалықтық фразеологизмдерді қолдануда талғампаздық танытады. «Саусағының арасы ашылу», 

«сарыға» сіңірілу» сынды фразеологизмдер ақынның ҧлттық ойлау деңгейіне сай туындащан авторлық 

фразеологизмдер болып табылады. 

Айтыс ҿнерін жаңа бір белеске кҿтеруде ҿзіндік қомақты ҥлесі бар ақын Мҧхамеджан Тазабековтің жыр 

жолдары жалпыхалықтық фразеологизмдердің ҿңдеуінен ҿткен тың фразеологизмдерге толы. Мҽселен, оның 

Д.Кҽпҧлымен айтысы осы сҿзіміздің толық дҽлелі. Мҧхамеджан Тазабековтің: 

Тоң майға тойып алған тоқ мысықтай, 
Үндеместер бірдеңе бүлдіреді. 

Екеуміз есті сӛзге бас иейік, 

Ер-тоқымы жылқының тулағандай. 

Кесек-кесек боп түссін кестелі сӛз, 

Жапырақтап жал-жая турағандай - 

деген жолдарындағы «тоқ мысыцқай тойыну», «бас ию» тҽрізді жалпыхалықтық фразеологизмдер ақын 

тілінде ҿзіндік қҧрылымын ҿзгертіп, адамның психологиялық жай-кҥйін ҽсерлі етіп беруде шебер 

қолданылған. Ал халық тіліндегі «ақ кӛбік болу», «тарыдай шашылу», «ӛкпеге тебу», «алқымза жармасу», 

«сыр алу» тҽрізді фразеологизмдер: 

Мен сені ақ кӛбік қып кӛрейінші, 
Езуіңді ауыздық сулағандай. [5,15] 

Ағаңның алқымына жармастың-ау, 
Аталы сӛздің ұқпай мағынасын. 

Жүректің түбіндегі сӛзді айтайық, 

Сыпайының тісінен сыр алғандай - [5, 20] деп келген жолдарда ҿте шебер 

қолданыс тапқан. Фразеологизмдерді сҿз саптауына орай дҧрыс қолдана білу автордың дара шеберлігінде 

жатса керек. Осы айтыста оның қарсыласы Д.Кҽпҧлының: 

Сӛйлесем ӛлеңімді үстеп алып, 

Шабыттың оты жатыр іште жанып. 

Ағасы, сен оқыған ұлы ордаға 

 Мен-дағы құдай қолдап түскем анық. [5,1] 

Бүгінгі бәйгедегі бӛлек есім, 
Ұйқасын шама келсе шегелесін. [5,1] 
 
 

                                                       Қызды айтқаным әзілім аузымдағы, 
Шоқпарым жоқ қолымда тобыққа ұрар. [5,19] 

Жел жағыңа шығармас тірі жанды, 

 Басын имес кішіге шетенсің-ау?! 

Құлқынның құлы болған қазақ аз ба, 

Кәпірден асып түсер құлап ішкен? 

Досыңмын деген пендеге, 
Азыңнан жарыл, ақтарыл - [5,21] 
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деген шумақтарында халық таным-туашгше сай фразеологизмдер ҧтымды қолданылған. Мҧвдағы 

жалпыхалықтық «іші ӛртену», «тобыққа ұру», «ағынан жарылу», «жел жаққа шығармау», «бас имеу», 

«құлқынның құлы болу» секілді фразеологизмдермен қоса «ұйқасын шегелеу» сияқты соны фразеологизм де 

ақын тіліне бейнелілік ҥстеп, ҧтымды қолданыс тауып тҧр. Осындағы «жел жаққа шығармау», «бас имеу» 

сынды фразеологизмдер қарсыласының мінезін танытуда ҥйлесімді қолданылып, эмоционалды-экспрессивті 

бояу ҥстемелеп тҧр. 

О.Досбосыновпен айтысында Д.Кҽпҧлы: 

Қызымның қашып қылығы, 

Бетіне шығып былығы, 

Бабарухын былғаппын. [5,78] 

Сарыарқа - жұмақ сары алтын , 

Тӛсіңді келіп алғанда, 

Ақиқатыңды айтқызбай, 

Аузыңа құлып салғанда, 

Жалбарынып па ең Жаппарға?! [5,79] - 

деген шумақтарында «қылығы қашу», «былығы шығу», «құлып салу» тҽрізді соны фразеологиялық орамдарды 

орнын ауыстыра отырып, ҥтымды тҥрде пайдаланса, 

Ораз ақын кӛсіліп, 

Алдыңда ақты бұлақтай. 

Саптап бір алған сӛздері, 

Қолға тұрмас сынаптай - [5, 82] 

деген жолдарда ақын «сынаптай сырғу» фразеологизмінің қҧрамын «қолға тұрмас сынаптай» деп жаймалап 

[плеоназм] қолданған. «Халық тіліндегі белгілі бір фразеологизмді сҽл ҧлғайтып, немесе ықшамдап, ҿлең 

ҿлшеміне кҿркем тексте ҧластыра ҿріп қолдану сҽттері болып тҧрады» [4, 593]. 

Айтыс ақындары фразеологизмдерді ҿлең-жырда ҧзына бойы бей-берекет қолданыла бермей, кейде 

ойының экспрессиялық-стилистикалық ҽсерін кҥшейте тҥсу ҥшін белгілі бір сҿздермен мағыналық ҥйлесім 

жасай отырып қолданады. Мысалы, Д.Кҽпҧлымен айтысқан О.Досбосыновтың: 

Кең кӛсілген, Дәулетім, 

Керіп үрлеген қарындай, 

Кепкен сайын тарылмай. 

Сабан сӛзді сапырып, 

Созғылап кетпе сағыздай - [5,69] 

деген шумағындағы «сабанша сапыру» тіркесі «сағыздай созу» фразеологизміне ҧластыра ҿріліп жатыр. 

Мҧндай жайтты Айтмҧхамбет Исақов пен Кдйыртай Ақылбековтың айтысынан да мол ҧшыратуға болады. 

Айтмҧхамбет Исақовтың: 

Жығылмайтын ту етіп кӛтерейін, 

Жыр сүйер пайғамбардың үмбеттерін [5,47]. 

Кӛңілге сәл қарасаң қайтер еді, 

Тӛркіндегі кемпірді қыз дегендей. 

Айналып кеп қызылға тиістің-ау, 

Қасқа бастан қайызғақ іздегендей - [5, 51] 

 

 

деген шумақтарындағы «ту етіп кӛтеру», «сырт беру», «белді бекем буыну», «қайызғақ іздеу» тҽрізді 

фразеологизмдерінде эмоциональды бояуы кҥшейтіліп берілсе, қарсыласы Қ.Ақылбеков «томаға сыпыру» 

сынды жалпыхалықтық фразеологизмді орнын ауыстыра отырып, бейнелі тҥрде береді. 

Фразеология қолданудағы бҧл ерекшеліктерді тек бір ғана ақынның тіл ҿрнегіне тҽн деуге болмайды. 

Атап кҿрсетілген ақындар фразеологизмдерді ҿлең ҿлшеміне лайықтап, шебер пайдаланды. Ақындар 

фразеологизмдерді біріншіден, жалпыхалықтық тілдегі ҥлгісімен ҧтымды пайдаланып, ойдың образдылығын 

тудырса, екіншіден, кҽнігі тіркестерді жетілдіріп, ойдың экспрессиялығын кҥшейтіп, фразеологизмдердің 

арасына сыналап сҿз енгізді. Осылайша, ақындар образды жаңа фразеологизмдер жасап, фразеология қорын 

молайтты. 
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Резюме 
В статье рассматривается различное применение фразеологизма в айтысе акынов. 

Summaru 
Different using frazeologizma is considered In article in rntys poetries. 

О ПРОБЛЕМЕ ОВЛАДЕНИЯ ВТОРЫМ (НЕРОДНЫМ) ЯЗЫКОМ В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ А.Д. Маймакова - 
к.филол.н., доцент кафедры практического русского языка КазНПУ им. Абая 

Процесс овладения вторым (неродным) языком, рассматриваемый как феномен лингвистического 

развития в нем личности, это не только получение информации, это онтогенез личности во втором языке, 

интериоризация нового знания и нового опыта, преобразование и обогащение личности в 

нейропсихологическом, социальном и других отношениях, реализация языковой способности человека на 

новом уровне. Сложный и комплексный характер овладения вторым языком позволяет рассматривать его с 

позиций различных дисциплин - когнитивной лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, 

нейролингвистики и др. Нам представляется важным в связи с задачами нашего исследования остановиться, 

прежде всего, на некоторых психолингвистических вопросах в обучении второму (в нашем случае - русскому) 

языку. 

В обучении второму языку, в частности иностранному, в последние десятилетия под воздействием 

многих факторов сформировалась достаточно стойкая тенденция обозначать основным объектом обучения 

речевую деятельность (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, И.А. 

Зимняя и др.). Обучение иностранному языку, по А.А. Леонтьеву и И.А.Зимней, есть не что иное как обучение 

речевой деятельности и речевому общению на изучаемом языке [1, с. 220]. Рассматривая в 

психолингвистическом плане соотношение понятий «язык» как предмет изучения и «речевая деятельность» 

(на изучаемом языке) как объект и цель обучения, И.А. Зимняя определяет специфику языка как учебного 

предмета следующим образом: 1) в отличие от других предметов - физики, математики, биологии, истории, 

географии и т.д. - язык не дает человеку непосредственных знаний об объективной действительности; 2) язык 

как учебная дисциплина «беспредметен»; он выступает инструментом, орудием, посредством которого 

овладевают другими учебными предметами. Язык есть «средство формирования, существования и выражения 

мысли об объективной действительности, свойства, закономерности которой являются предметом других 

дисциплин». Изучение языка удовлетворяет специфическую потребность - в общении с его помощью; 

 

 

 

 

 

3) язык как учебный предмет «беспределен», «безграничен» и «неоднороден». Обучающийся (школьник, 

студент) должен знать всю грамматику, всю лексику, необходимые для общения, но это «все», например, в 

лексическом и стилистическом планах практически не имеет границ. Язык в широком смысле слова включает 

ряд явлений, например, «языковую систему» и «языковую способность» (по В.Куриловичу); «language - langue 

- parole» (речевую деятельность говорящего коллектива и отдельного индивида - знаковую систему - речь) (по 

Ф.де Соссюру); «речевую деятельность» 

- «языковую систему» - «языковой материал» (по Л.В. Щербе); характеризуется специфическим 

соотношением языковых знаний и практических речевых умений [2, с. 20-22]. 

Главной особенностью языка как учебного предмета и речевой деятельности как объекта и цели 
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обучения является то, что общие принципы этой деятельности знакомы обучающимся [3,с.133]. Поэтому 

оптимальным путем обучения второму (неродному) языку будет такой, при котором происходит «осознание 

грамматической структуры родного языка, который в дальнейшем мог быть автоматизирован и перенесен на 

иностранный (неродной)» [4, с.252-253]. Исходя из этого, приобретает актуальность вопрос о роли родного 

языка в обучении второму (неродному) языку, а также выявление общих для овладения родным и вторым 

(неродным) языками закономерностях и специфичных для каждого из этих случаев особенностей. 

Язык, как известно, есть средство формирования, выражения мысли человека. При этом существенным 

является то, что мысль, понятия человека формируются, «отливаются» (Л.В. Щерба) средствами родного 

языка, и что само «овладение родным языком есть стихийный процесс, которым человек овладевает не в силу 

его сознательного стремления знать язык, а в силу стихийного процесса развития мышления в онтогенезе» [5, 

с.7]. 

Мышление, безусловно, носит в своей основе универсальный характер, что неопровержимо доказано 

всей практикой существования человеческого общения. Выдвигая универсальность работы человеческого 

мозга в обработке информации о внешнем мире как основу языковых универсалий, 

Н.И. Жинкин разработал концепцию о комплексном изучении языка, речи и интеллекта, ядром которой 

является понятие универсально-предметного кода (УПК). Предметный код является универсальным потому, 

что свойствен человеческому мозгу и обладает такими качествами, которые присущи различным 

человеческим языкам. В УПК отсутствуют материальные признаки слов натурального языка, а есть 

изображения (образы, схемы и т.п.), которые могут образовывать или цепь или какую-то группировку. В этом 

коде обозначаемое других языков является вместе с тем и знаком [6, с. 158]. 

УПК - язык, на котором происходит формирование замысла речи, первичная запись личностного 

смысла. Динамика порождения высказывания во внутренней речи в этом случае может быть представлена как 

переход содержания будущего речевого произведения с кода образов и схем на натуральный (вербальный) 

язык. 

«Язык» мыслительных процессов имеет смешанный характер, который, с позиций Н.И.Жинкина, 

предопределен прежде всего его статусом посредника между языком и интеллектом. Поскольку мышление - 

это общественное, а не индивидуальное явление, поскольку мысли вырабатываются в совместной 

деятельности людей, а язык есть средство общения, постольку «взаимодействия внутреннего, субъективного 

языка и натурального, объективного образует процесс мышления... Понимание - это перевод с натурального 

языка на внутренний. Обратный перевод - «высказывание» [6, с.161]. 

Теоретические поиски Н.И. Жинкина позволили уточнить классическую формулу перехода мысли в 

речь. Мысль, существуя в пределах возможностей УПК, в процессе ее вербализации трансформируется, 

обрастает значениями, которые несут в себе единицы конкретного национального языка. 

Сущность процесса речемышления студента, изучающего второй язык, в этом случае может быть 

представлена не как непосредственный переход с родного языка к неродному, а переход с лексико-

грамматической структуры на родном языке к структуре содержания этой единицы, базирующейся на УПК, и 

от нее к лексико-грамматической структуре на неродном языке. 

Подобно тому, как реально существует не язык «вообще», а конкретные национальные языки (имеющие 

как всеобщие или общие черты, так и специфические особенности в своей семантике и структуре), так и 

универсальное мышление в сознании отдельного человека облечено в формы конкретного - родного языка. 

Любой другой (второй) язык, к изучению которого приступает человек или которым он владеет в 

совершенстве, «накладывается на формы уже готового, закрепленного  

 

 

 

мышления, уложенного в материю того языка, на котором у данного индивида произошло обучение 

мышлению и шире - началось познание мира и национально-культурная социализация» [7, с. 12]. 

Процесс усвоения второго языка в этом случае вряд ли может быть представлен как процесс усвоения 

новой системы мышления [8, с. 175]. 

При рассмотрении процесса обучения второму языку с позиций лингвистического развития в нем 

человека возникает необходимость его психологической, интеллектуальной и личностной характеристики в 

связи с функционированием языка. И.А. Зимняя предложила интересные линии сопоставления 

функциональных характеристик родного и второго (изучаемого в разных условиях) языков, условно разбив их 

на три группы: социальные, интеллектуальные и личностные. Второй язык даже в условиях языкового вуза не 
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реализует всего объема функций (например, функцию осознания собственного «Я», рефлексии, 

самовыражения и саморегуляций). Такое положение, по мысли ученого, может быть объяснено тем, что в 

указанных функциях язык выступает в процессе самого раннего речевого онтогенеза. Только длительное, 

специально направленное изучение второго языка может привести к выполнению им этих функций [2, с.13-

19]. В отношении Казахстана с его социально-демографическими особенностями указанное положение будет 

справедливым для большей части населения. 

Наиболее тонкий анализ сходств и различий, возникающих в психологическом плане между обучением 

родному и неродному языкам, дал выдающийся психолог Л.С.Выготский. «Усвоение иностранного языка, - 

подчеркивал ученый, - идет путем, прямо противоположным тому, которым идет развитие родного языка. 

Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный - начиная с осознания и 

намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу вверх, в то время как развитие 

иностранного языка идет сверху вниз» [9, с. 26]. 

Родной язык парадоксально растворен в мировидении ученика. Он воспринимает мир сквозь сито, 

призму многочисленных понятийно-речевых форм родного языка. Говоря о феномене родного языка, 

известный философ М.Мамардашвили писал: «Ведь материя, о которой я говорю (т.е. язык), обладает 

свойством непрерывности, бесконечности: куда бы мы ни шли, мы не можем отступиться от своего бытия в 

ней, там невозможно внешнее сравнение предметов. И куда бы мы ни пришли, мы остаемся внутри этой 

бесконечности» [10]. Родной язык входит в младенца, ребенка, подростка путем природных шагов, отступая 

при этом от биогенетического закона повторения индивидуальным (онтогенезом) исторического 

(филогенетического) развития человека. Начальный этап «научения» языку осуществляется в результате 

влияния родителей, особенно матери, методом «глаза в глаза» и не имеет аналога в филогенезе. 

Ребенок овладевает родным языком путем простейшего подражания в детстве и лишь значительно 

позже при обучении грамматике в школе, эти операции становятся актуально осознанными и 

контролируемыми. 

Совсем по-иному происходит процесс обучения второму языку. Ребенок начинает этот путь с изучения 

азбуки, с чтения и письма, с сознательного и намеренного построения фразы, с словесного определения 

значения слова, с изучения грамматики [9, с.26]. Применительно к языковому вузу обучение второму языку 

предполагает глубокое теоретическое, предваряющее использование на практике, осознание формы 

выражения собственной мысли на изучаемом языке, осмысление теории языка [2, с.20]. Данное положение не 

является противоречием тому, что в процессе непосредственного учебного общения на изучаемом языке 

сознанием студентов контролируется прежде всего план содержания высказывания. 

Поскольку родной язык является «коренным обитателем» сознания обучающегося, то вполне 

естественной будет организация процесса обучения второму языку в тесной взаимосвязи с родным языком. 

Так или иначе, каждый студент, осознав и обобщив грамматическую систему родного языка, воспринимает 

второй (неродной) язык сквозь призму этого своего знания. Другой путь психологически невозможен: 

грамматическая система неродного языка не может быть самостоятельно «выстроена» студентами рядом с 

грамматической системой родного языка - они непременно вступают в контакт. Мы можем исключить родной 

язык из процесса обучения второму языку, но изгнать его из голов обучающихся (учеников, студентов) 

становится невозможным: «ученики после всех объяснений учителя, стремящегося согласно правилам 

прямистской методики объяснить смысл того или иного слова или языкового явления без помощи родного 

языка, все же только тогда вполне понимают этот смысл, когда находят для него эквивалент на родном языке» 

[11, с. 56-57]. 

 

 

В нашем случае усвоение второго (русского) языка происходит в аудиторных условиях при наличии 

русскоязычной среды за пределами аудитории и при наличии у студентов сформированного на базе 

казахского языка речевого механизма. Студенты, которые начинают изучать второй (русский) язык уже не 

являются «tabula rasa», по выражению Б.А. Лапидуса [12, с.62]. Они владеют родным (казахским) языком как 

средством общения и мышления, т.е. осмыслив и обобщив грамматическую систему родного языка, 

воспринимают второй (русский) язык через призму этого своего знания. 

Усвоение второго языка, таким образом, происходит в условиях взаимодействия родного языка и 

второго (неродного) языка. Только в результате преодоления этого неизбежного взаимодействия, связанного 

со значительным протяжением во времени, второй язык может превратиться в «самодостаточное средство 
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общения». 

Не лишенным интереса, на наш взгляд, является положение о том, что при усвоении второго языка 

формируется некая «промежуточная» языковая система, своего рода особый язык, особая система знаний 

второго языка, некоторый континуум, по которому продвигается обучающийся второму языку. Этот феномен 

обозначается также как переходная, «сближающаяся (аппроксимативная)» система (У.Немзер), «переходная 

компетенция» (С.Кордер), «интеръязык» (Р.Т. Белл, Л.Селинкер) и др. Указанные термины отражают 

различные особенности системы второго языка, которая формируется у обучающегося. Так, например, первые 

два термина отмечают незавершенность этой системы, то, что она находится в динамике, постоянно 

совершенствуется. Третий термин «интеръязык» обращает внимание на характер и статус системы второго 

языка, которая формируется у обучающегося. На вопрос: «Являются ли высказывания на ―переходном‖ языке 

высказываниями в полном смысле слова и принадлежат ли они второму языку?» большинство исследователей 

отвечает, что здесь действуют универсальные правила, проявляющиеся при обучении второму языку и 

формирующие уникальную и автономную систему интеръязыка, который не основывается полностью ни на 

первом, ни на втором языке. Эту систему, которую можно наблюдать в любой точке изучения второго языка, 

Р.Т. Белл характеризует следующим образом: 1.Высказывания индивида, говорящего на некотором втором 

языке, не являются ни высказываниями на втором языке, ни высказываниями на первом языке, а представляют 

собой поверхностные манифестации «интеръязыка», языковой системы, формальные характеристики которой 

помещают ее в некоторой точке между первым и вторым языками. 2. Это система, частично изоморфная 

системе второго языка, подчиняется определенным правилам и образует знание о втором языке, которым 

говорящий располагает в момент регистрации данных, т.е. его компетенцию во втором языке, это 

«аппроксимативная система», отражающая его ―переходную компетенцию‖. 3. Поскольку формы, 

изоморфные формам второго языка, могут появиться случайно, ошибки, допускаемые говорящим, являются 

наиболее отчетливым показателем его системы. 4. Отклоняющиеся формы следует разделять на случайные 

ляпсусы и закономерные погрешности и ошибки. Только эти погрешности и ошибки считаются индикаторами 

базисной системы. 5. Система индивида, изучающего язык, может быть или не быть в состоянии изменения; 

одни изменяются быстро, другие претерпевают «окостенение», третьи же оказываются относительно 

«фиксированными» в форме пиджина, креольского языка, местного разговорного варианта и прочих 

разновидностей второго языка [13, с. 169]. 

Следует также заметить, что отдельные ученые (С.Крашен) пытаются связать особенности усвоения 

второго языка с формальным и естественными методами обучения. В первом случае уместно говорить об 

обучении, во втором - об усвоении второго языка. По мнению С.Крашена, усвоение языка происходит, когда 

обучаемый вовлечен в естественную коммуникацию. Подчеркивая различия между обучением и усвоением 

второго языка, ученый приходит к выводу, что в мозгу билингва могут абсолютно раздельно храниться две 

грамматики - выученная и усвоенная [14]. 

Идеи С.Крашена не лишены смысла и требуют серьезного внимания, поскольку основываются на 

различных видах знания, формируемых в зависимости от условий их получения. 

Для нас, в частности, они представляют интерес в связи с особенностями обучения неродному 

(русскому) языку в нашей республике. В Казахстане (в силу различных причин) сложилась и продолжает 

сохраняться уникальная языковая среда, которая создает неограниченные возможности для естественного 

общения на русском языке. Такие условия могут быть рассмотрены как приближение к естественности 

общения, свободной и полной реализации способностей и умений на втором (неродном) языке. 

 

 

 

1. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл, 1997. - 287 с. 

2. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. - М.: Русский язык, 1989. - 229 с. 

3. Негневицкая Е.И. К проблеме психолингвистических оснований методики обучения второму языку // 

Проблемы психолингвистики /Отв. ред. Ю.А.Сорокин и А.М.Шахнарович. - М.: Ин-т языкознания, 1975. - С. 

131-138. 

4. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. - М.: Наука, 

1969. - 307 с. 

5. Колшанский Г.В. Проблемы владения и овладения языком в лингвистическом аспекте. - М.: Высшая 

школа, 1975. 



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №3(37),2011 г. 

28 

 

 

6. Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Язык - речь - творчество (Избр. 

труды). 

- М. : Лабиринт, 1998. - С.146-162. 

7. Костомаров В.Г. Еще раз о понятии “родной язык” // Русский язык в СССР. - М.: Педагогика, 1991. 

- № 1. - С. 9-15. 

8. Колшанский Г.В. Теоретические проблемы билингвизма // Лингвистика и методика в высшей школе: 

Сб. науч. тр. 1-го МГПИИЯ им. М.Тореза. - Вып. 4. - М., 1967. - С. 165-178. 

9. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т.2: Проблемы общей психологии. - М.: 

Педагогика, 1982. - 504 с. 

10. Мамардашвили М. Законы инаконемыслия // Здесь и теперь. - М., 1992. - № 1. - С. 85-93. 

11. Щерба Л.В. Преподавание иностранныіх языков в средней школе: Общие вопросы методики. - М.- 

Л.: АПН СССР, 1947. - 96 с. 

12. Лапидус Б.А. Некоторые теоретические вопросы методики обучения неродному языку // Общая 

методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / Сост. Леонтьев А.А. - М.: Русский язык. 1991. - С. 

61-69. 

13. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы: Пер. с англ. - М.: Международные 

отношения, 1980. - 318 с. 

14. Krasen S.D. Individual variation in the use of the monitor. In W.C.Ritchle (Ed). Second 

language acquisition reseach. - New York: Academic Press, 1978. 

Тҥйін 

Мақалада екінші (ҿзге) тілді меңгерудің мҽселесі психолингвистикалық тҧрғыдан зерттеледі. Қазақстан 

Республикасында ЕКІНШІ (орыс) ТІЛДІ меңгерудің ерекшеліктері қарастырылады. 

Summary 

In this paper a learning of second (non-native) language is stated as a problem and studied from 

psycholinguistical aspect of view. Learning of the second (Russian) language in Republic of Kazakhstan in this 

context is considered. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ли Ин - 

преподаватель института иностранных языков Северо-Восточного университета (Китай) 

В последние десятилетия проблематика речевого общения является одной из наиболее 

привлекательных областей исследования языка. Высокая степень распространенности диалогического вида 

речи в условиях современной коммуникации обусловливает актуальность изучения единиц речи. Явления 

речевого этикета различаются в зависимости от социального статуса участников коммуникации. Эти различия 

проявляются в нескольких планах. Прежде всего, различные единицы речевого этикета употребляются в 

зависимости от социальных ролей, которые принимают на себя участники коммуникации. При общении 

между двумя студентами; между студентом и преподавателем; между начальником и подчиненным; между 

супругами; между родителями и детьми - в каждом отдельном случае этикетные требования могут быть очень 

разными. Одни единицы сменяются другими, функционально однородными, но противопоставленными 

стилистически. Другие единицы речевого этикета в одних случаях являются обязательными, в других - 

факультативными. Например, при звонке по телефону в неурочное время необходимо извиниться за 

беспокойство, просто при звонке по телефону извиняться не следует, однако, если к телефону подходит не 

адресат звонка, а посторонний человек, особенно если он старше, будет также уместным извиниться за 

беспокойство и т.д. 

Вся лексика того или иного языка делится на литературную и нелитературную. К литературной лексике 

относятся: 1) книжные слова; 2) стандартные разговорные слова; 3) нейтральные слова. 

Существует также нелитературная лексика, которую можно разделить на: 1) профессионализмы; 

2) вульгаризмы; 3) жаргонизмы; 4) сленг. 

Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофициальным характером. 

Профессионализмы - это слова, используемые небольшими группами людей, объединенных 

определенной профессией. 

Вульгаризмы - это грубые слова, обычно не употребляемые образованными людьми в обществе, 

специальный лексикон, используемый людьми низшего социального статуса: заключенными, торговцами 

наркотиками, бездомными и т.п. 

Жаргонизмы - это слова, используемые определенными социальными или объединенными общими 

интересами группами, которые несут тайный, непонятный для всех смысл. 

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это очень 

выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной 

жизни. 

Необходимо отметить, что некоторые ученые жаргонизмы относят к сленгу, таким образом, не выделяя 

их как самостоятельную группу, и сленг определяют как особую лексику, используемую для общения группы 

людей с общими интересами. Так, в Большом энциклопедическом словаре дается следующее определение: 

«Сленг - то же, что жаргон. Жаргон - социальная разновидность речи, отличающаяся от общенародного языка 

специфической лексикой и фразеологией. Иногда термин «жаргон» применяется для обозначения искаженной, 

неправильной речи». 

На проблему выделения или не выделения сленга из ряда других и как понятия и как термина у 

российских языковедов существует несколько точек зрения. И.Р. Гальперин в своей статье «О термине 

«сленг», ссылаясь на неопределенность этой категории, вообще отрицает ее существование. Ученый не 

допускает существования сленга в качестве отдельной самостоятельной категории, предлагая термин «сленг» 

использовать в качестве синонима, английского эквивалента жаргон. О тождестве двух понятий (сленга и 

жаргона) говорят и Е.Г. Борисова-Лукашинец, А.Н. Мазурова, Л.А. Радзиховский. Академик А.А. Шахматов 

предлагал обращать внимание на подобное явление, а не увлекаться пропагандой отрицания сленга и 

указанием как надо говорить. 

Однако не следует подходить к сленгу исключительно с позиции исследователя-лингвиста, так как 

язык - явление не статичное, но многогранное, и в первую очередь, по способу выражения (сленг 

присутствует, преимущественно, в устной речи). С точки зрения стилистики - жаргон, сленг - это не вредный 

паразитический нарост на теле языка, который вульгаризирует устную речь говорящего, а органическая и в 

какой-то мере необходимая часть этой системы. 
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Огромный интерес представляют словари сленга. Они интересны как документ времени,  

определенное свидетельство и языкового вкуса эпохи, и социально-психологических процессов, порожденных 

внеязыковыми обстоятельствами. Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, 

как это ясно из самой его номинации, но и социальными, временными пространственными рамками. Он 

бытует в среде городской учащейся молодежи - и отдельных более или менее замкнутых группах. 

Формирование словаря так называемого «системного» сленга происходит за счет тех же источников и 

средств, которые свойственны языку вообще и русскому в частности. Разница только в пропорциях и 

сочетаниях. 

№ первом месте по продуктивности стоят иноязычные заимствования, причем почти исключительно 

англоязычные. Этот способ органично сочетается с аффиксацией, так что слово сразу приходит в 

русифицированной форме. 

Молодежный сленг обходится самыми стандартными суффиксами и префиксами. Например, 

большинство прилагательных, происходящих от английских корней, образованы с ударным суффиксом -ов-: 

брендовый "совершенно новый", олдовый "старый", янговый "молодой", лотовый "длинный", френдовый 

"принадлежащий другу", прайсовый "денежный", еловый "желтый", хитовый "популярный", файновый 

''хороший", френчовый ''французский" и т.п. 

Следующим мощным источником формирования лексического состава сленга является метафорика. 

Здесь и собственно метафоры, и метонимии. В метафорике часто присутствует юмористическая трактовка 

означаемого, например: лысый - лохматый, баскетболист - человек маленького роста. 

Удельный вес остальных источников формирования лексического фонда молодежного сленга 

незначителен. Это: 1) заимствование блатных арготизмов; б) развитие полисемии; в) антономасия (имя 

собственное как нарицательное); г) синонимическая или антонимическая деривация (один из компонентой 

фразеологизма заменяется близким или противоположным по значению словом общенационального языка 

или сленга); д) усечение корней (апокопа); е) сложение корней; 

ж) аббревиация; з) метатеза; и) энентеза (вставка звука или слога). 

Сводный словник уже зафиксированный в различных публикациях сленгизмов насчитывает около 1000 

единиц. Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом, включают в сферу изучения возраст с 14-15 до 

24-25 лет. Сравнение показывает, что лексикон разных референтных групп совпадает лишь отчасти. Отошли в 

прошлое "телки", "чувихи", "герлы". Теперь молодые люди называют девушек "тетки" или "пчелы". Если 

девушка странная или нетрезвая, то о ней могут сказать "отъехавшая". Молодых людей; девушки 

соответственно называют "дядьки". Если молодой человек состоятельный, хорошо одетый ("упакованный", 

"прикинутый"), имеет машину ("тачку"), то о нем они говорят: "Ну, ты просто туз", а также "крутой" или 

"нешуточный". Молодые люди бывают "повышенной крутизны", но попадаются и "подкрученные", т.е. не 

очень "крутые". Говоря друг о друге,|молодые люди называют себя "чудаками". Это необидное слово, 

синоним бывшего "чувака". Если собирается компания, то это называется "тусовка" или "сейшн". "Тусовка" 

может оказаться "парашливой" - неудачной или "чумовой"» - удачной. 

Надо четко представлять себе, что во всех случаях, когда мы встречаемся со сленгизмами не в словаре, 

а в живой речи, это речь не жаргонная, а лишь жаргонизированная - отдельные включения сленгизмов на 

фоне нейтральной или фамильярной лексики. В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который 

его породил. Сленгизмы очень интенсивно просачиваются в язык прессы. Почти во всех материалах, где речь 

идет о жизни молодых, содержатся сленгизмы в большей или меньшей концентрации. Распространенная 

сленговая лексика попадает в них очень быстро, и мы получаем возможность объективно судить об ее 

частотности. 

Молодежный сленг попадает в городской фольклор. Как экспрессивный элемент, образующий 

"стилистический слом" (термин Ю.М. Лотмана), сленг эффективно используется в микродозах и в прозе, и в 

поэзии. Такое использование молодежного сленга в стилистических целях является, как заметала Д. 

Франсуаза, способом превратить его из достояния корпоративной группы во всеобщее достояние. 

Изучение и сравнение системы функциональных стилей разных языков приводит к выводу, что арго 

(жаргон, сленг или социолект) - это не вредный паразитический нарост на теле языка, который 
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"иссушает, загрязняет и вульгаризирует устную речь" того, кто им пользуется, а органическая и в какой- то 

мере, по-видимому, необходимая часть этой системы. Она очень интересна для лингвиста: это та лаборатория, 

в которой все свойственные естественному языку процессы, не сдерживаемые давлением нормы, происходят 

во много раз быстрее и доступны непосредственному наблюдению. Что ж до ''иссушающего" влияния 

молодежного жаргона, то надо заметить, что все социальные диалекты, в отличие от территориальных 

диалектов, никогда не бывают первым и единственным способом коммуникации для тех, кто ими пользуется. 

Молодежный сленг - это один из функциональных стилей, к которому прибегают носители языка с 

относительно высоким уровнем образования только в определенной ситуации общения. В других ситуациях 

они пользуются другими стратами шкалы стилей. Пока молодежный сленг используется молодыми, когда они 

общаются между собой в непринужденной, неофициальной обстановке, никакого «загрязнения» не 

происходит. То же касается и языка художественной литературы: когда сленгизмы входят в него как элементы 

речевой маски персонажа, это не вызывает никакого протеста, если делается с тактом и эстетически 

мотивированно. 

Главную же роль в языке сленга с нашей точки зрения играют специальные слова или словосочетания-

маркеры. Эти слова являлись своего рода универсальными сообщениями, заменявшими длинную 

последовательность предложений, которые, наверное, было просто лень произносить. Но в чем же отличие 

молодежного сленга от сленгов других типов? 

Во-первых, эти слова служат для общения людей одной возрастной категории. При этом они 

используются в качестве синонимов к английским словам, отличаясь от них эмоциональной окраской. 

Во-вторых, молодежный сленг отличается сосредоточенностью на реалиях мира молодых. 

Рассматриваемые сленговые названия относятся только к этому миру, таким образом, отделяя его от всего 

остального, и зачастую непонятны людям других возрастных категорий. 

Благодаря знанию такого специального языка молодые чувствуют себя членами некой замкнутой 

общности. 

И, в-третьих, в числе этой лексики нередки и достаточно вульгарные слова. 

Таким образом, эти три наблюдения не позволяют причислить молодежный сленг ни к одной отдельно 

взятой группе нелитературный слов и заставляют рассматривать его как явление, которому присущи черты 

каждой из них. Это и позволяет определить термин молодежный сленг, как слова, употребляющиеся только 

людьми определенной возрастной категории, заменяющие обыденную лексику и отличающиеся разговорной, 

а иногда и грубо-фамильярной окраской. 

Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим, старые слова забываются, 

им на смену приходят другие. Этот процесс проходит очень стремительно. Если в любом другом сленге слово 

может существовать на протяжении десятков лет, то в молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие 

бурного мирового прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество слов. Идет процесс смены 

поколений, и те слова, которые казались модными и смешными пять-семь лет назад, сейчас выглядят 

устаревшими. 

Сленг многофункционален. Многие слова становятся "несерьезными" в результате разговорного 

сокращения (уши от наушники и т.п.), метонимического переноса, свойственного разговорному языку вообще 

(просторечное ящик - телевизор, тачка-такси или машина), метафор (упаковка - милицейская машина, 

обезьянник - скамейка для задержанных в отделении милиции). 

Ни одна юмористическая история не обойдется без сленга. А вот там, где речь идет о трагедии и 

романтике, для чистоты впечатления сленга иногда избегают. Вообще отсутствие сленговых слов - 

несомненный показатель серьезного отношения говорящего к тому, что он рассказывает. Примечательно, что 

по стилистике эти истории и без сленга продолжают оставаться молодежными, так как рамки мировидения 

остаются все теми же. 

Итак, оценивая молодежный сленг в целом, можно сказать следующее. Как и при использовании 

любого языка или сколь угодно малого подъязыка, здесь также возникает подобие "лингвистической 

относительности". Эта "относительность" имеет чисто эмоциональный характер: сленг построен так (и для 

того), чтобы создать эффект "двойного отстранения" - не только описанная на сленге реальность кажется 

отстраненной, но и сами носители сленга отстраняют себя от окружающего мира. Первая отстраненность 

стремится быть иронической. Что касается "второй отсраненности", то, видимо, это уже свойство и функция 

не только данного сленга. Здесь, на наш взгляд, проблема переходит в разряд общекультурных. 
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Тҥйш 
Бҧл мақалада қазіргі орыс тіліндегі тіл этикетінің формалары қарастырылады. 

Summory 
The article is investigated features of the modern languages of young people. 

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ МҼТІНДІ АУДАРУ ІСІН ДЕГІ МҼСЕЛЕЛЕР  
Ҽ.Н. Насыритдинова - филол.ғыл.к. 

С. Сейфуллин атындазы Қазақ агротехникалықуниверситеті оқытушысы 

Казіргі таңда ғылыми-техникалық ҽдебиеттердің қазақ тіліне кҿптеп аударылуы заман талабынан 

туындап отыр. Себебі ғылым мен техниканың қарқынды дамуы кезеңінде осы бағытта кҥн санап ашылып 

отырған жаңалықтарды мемлекеттік тілде меңгеру бҥгінгідей сала мамандарын қазақ тілінде даярлау мақсаты 

басты орынға қойылып отырғанда маңызды болып қала бермек. Онымен қоса, бірнеше ондаған жылдар бойы 

кеңес одағының қҧрамында болған елдерде техника сияқты нақты ғылым салалары тҧрмақ, ҿз ҽдебиетін ана 

тілінде оқу мҥмкіндігі шектелген болатын. Сондыктан да техника, медицина ғылымдарын игеруге қазақ 

тілінің мҥмкіндігі жетпейді деп есептеліп, қазақ баласы бҧл саланы меңгеруі ҥшін орыс тіліне жҥгінуге 

мҽжбҥр болды. Сол дҽуірде маман даярлайтын оқу орындары ҥшін жарияланған орыс тіліндегі еңбектерді 

еліміз тҽуелсіздік алған жылдардан бастап кҿптеп аудара бастадық. Бҧл бағыттағы аударма еңбектер тіліндегі 

стилистикалық, грамматикалық қателіктер ғылыми- техникалық аударма ісінің ҽлі де болса толық жолға 

қойылмағавдығын анғартады. 

Жалпы, ғылыми-техңикалық еңбектердің қазақ тіліне аударылуы туралы сҿз қозғағанда, алдымен, 

ғылыми-техңикалық аударма, техникалық терминдердің қазақ тілінде жасалуы мҽселелеріне тоқталу қажет. 

Себебі техника саласындағы оқулықтар мен оқу қҧралдарының аударылуындағы кемшіліктер тек ғылыми-

техникалық аударманың мҽселелері шешілгенде ғана жойылмақ. Ал ғылыми-техникалық аударма мҽселесінде 

арнаулы сала мҽтініне тҽн ерекшеліктерді ескермеуге болмайды. 

Ғылыми-техңикалық мҽтін тілі жалпыхалықтық тілдің бір бҿлігі болып табылып, оның лексикалық, 

грамматикалық қҧрылымдарын қолданады. Алайда ғылыми-техңикалық ҽдебиет тіліне осы жанрдың мақсаты 

мен міндеттеріне жауап беретін белгілі бір стиль, сондай-ақ терминология жҽне грамматика саласына қатысты 

ерекшеліктер тҽн. 

Ғылыми-техңикалық мҽтіндегі басты компонент когнитивті ақпарат болып табылады. Онда сҿздік жҽне 

тҥрлі сызбалар мен белгілерден тҧратын таңбалық мҽтін болады. Мҽселен, мҧндай мҽтіндерде сызбалар, 

кестелер, суреттер, математикалық белгілер, формулалар кездеседі. Аудармашы ҥшін мҧндай таңбалық мҽтін 

соншалықты қиындық туғызбайды, себебі олар халықаралық сипатта болады. Сондықтан да ғылыми-

техникалық ҽдебиетті аудару кезінде мҧндай белгілер тҥпнҧсқа мҽтіннен аударма мҽтінге еш ҿзгеріссіз 

кҿшіріледі. Ал тілдік мҽтін туралы ҽңгіме бҿлек. 

Ғылыми-техникалық мҽтінді қҧрайтын барлық сҿздік қор арнайы жҽне жалпы тілдік лексикаға 

бҿлінеді. Арнайы лексиканың ғылыми мҽтінде ең кҿп кездесетін тҥрі - терминдер. Термин - кез келген ғылым 

не тҽжірибелік қызмет саласына қатысты ҧғым мен тҥсінікті, затты бейнелейтін сҿз не сҿз тіркесі. Терминдер 

нақты когнитивті ақпаратты беруге арнайы бағытталады. Термин мҽтінде стильдік тҧрғыдан бейтараптанып, 

контекстен толықтай тҽуелсіз болады. Яғни, терминді эр контекст аясында ҽр тҥрлі нҧсқада аударуға 

болмайды. 
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Бҧл жерде ғылыми-техникалық ҽдебиеттің кҿркем ҽдебиеттен басты айырмашылығы шығады. Ғылыми-

техңикалық ҽдебиет тілінде кейде жай еңбектерді былай қойғанда, арнайы сҿздіктерде де кездесе бермейтін 

терминдер ҧшырасуы мҥмкін. Адамзат ілімінің, сол арқылы ғылымның кеңейе тҥсуіне байланысты оның 

бҧрыннан таныс не жаңа салаларына қатысты ҧғымдардың тҥсінігіне қажеттілік те кҥрделене береді. Соған 

сай сҿздік қор да кҿбейеді, бҧл кҿбею негізінен жаңа терминдермен жҥзеге асырылады. Сондықтан да 

ғылыми-техникалық ҽдебиеттерді аудару барысында аудармашы алдында жаңа ҧғымдарды барынша меңгеріп, 

оны аударма тілде дҽл бере білу талабы тҧрады. Аудармадағы ең басты қиындық та осында жатыр. 

Ақпараттық аудармаға тҽн басты ерекшеліктің бірі де осы. Ғылыми мҽтіндегі терминдерді аударма тіліне 

барынша дҽл, нақты аудару аудармашыдан нақтылықты, дҽлдікті талап етеді. Аударма ҥдерісінде аудармашы 

алдында кез келген терминнің аударма тілдегі баламасын таңдау мҽселесі туындайды. 

Кейде терминді дҽл аудару қиындық тудырады, ҿйткені тҥпнҥсқа тілде термин ретінде бҧл атаудың 

негізгі емес, қосымша мағынасы, яғни негізгісімен қандай да бір байланысы бар мағынасы алынуы мҥмкін. 

Бҧндай арнайы мағынаны тҥсіну ҥшін термин атауына терең ҥңіліп, оның тҥпнҥсқа тілдегі барлық 

нҥсқасындағы мағынасын білу керек. С.М. Стрелковский мен Л.К. Латышевтың ойынша, термин жасауда ҿзек 

болған сҿз мағынасы бірте-бірте орнығады: «Аудармашыға термин ретінде қолданылған сҿздің бастапқы 

мағынасын білу маңызды. Себебі сҿздің бастапқы мағынасы терминнің нақты мағынасын қалыптастырып, 

калыптаскан термин мҽнінен байқалып тҧрады. Терминнің нақты мағынасы кейде «сҿздің ішкі формасы» деп 

аталады. Сҿздің ішкі формасын барлау кейде терминнің мазмҧнын терең тҥсінуге мҥмкіндік береді жэне 

аударма тілінде оған сҽйкес келетін балама табу жолдарын кҿрсетеді» дейді [1, 60]. 

Сондықтан да ғылыми-техңикалық ҽдебиетті аударушының алдында кездесетін ең қиын да кҥрделі 

жҧмыс - ғылыми терминдерді дҽл, нақты бере білу. Аударма жҧмысындағы, оның ішінде ақпараттық аударма 

жҧмысындағы осындай ауыртпалықты ескергендіктен болар, тіл білімінде терминологиялық аударма 

мҽселесін жеке сҿз қылып жҥрген ғалымдар да жоқ емес. Атап айтар болсақ, зерттеуші Ш.Қҧрманбайҧлы 

аударманың бір тҥрі ретінде терминологиялық аудармаға мынадай анықтама береді: «Терминологиялық 

аударма - шет тілдері терминдерінің ҧлт тілінде тиісті баламасы жоқ терминдер болса, соларға сҽйкесетін 

жаңа терминдер жасалады. 

Жаңа терминдер мен аударма сҿздіктерге енбеген терминдерді аударуға қажетті деңгейдегі білім мен 

машық керек болады. Сондықтан да терминологиялық аударма кезінде жаңа терминдерді жиі жасауға тура 

келеді» [2, 56]. 

Автордың бҧл пікірі орыстың тілші ғалымдары С.Влахов пен С.Флорин тҥжырымдарымен сҽйкес 

келеді. Аталған ғалымдар ҿздерінің «Непереводимое в переводе» атты монографияларында терминді аудару 

мҽселесінде ҥш қағидат ҥсынады: «1. Терминологиялық аудармадағы негізгі қағидат — термин терминмен 

беріледі. 2. Аударманың басты қағицатынаң ауытқу тек берілген мҽтінде термин термино- логиялық мҽнде 

болмаса, ҿзіне маңызды семантикалық жҥк артпаса жҽне сҽйкесінше термин жҥйесінен ажыратылса ғана 

рҧқсат беріледі. 3. Аударма тілде балама термин болмаса ғылыми мҽтінде оны тҥпнҧсқа кҥйінде қабылдайды 

немесе жаңа термин жасайды не жалпы ҽдеби бірлікке терминологиялық мағына ҥстейді» [3, 285]. Яғни, 

ғылыми-техникалық мҽтіндерді аударушы тҧлға техникалық сала маманы болуымен қатар, аударма тілдің 

заңдылықтарын да жетік игерген болуы керек. Себебі техника саласындағы аударма мҽтіндердің тілінде 

кездесетін кемшіліктердің басым бҿлігі осы қазақ тіліндегі сҿйлем қҥрылымының сақталмауынан болады. 

Мҽселен, «Іс жүзінде жұдырықшалы механизмді жетекші звеноза қажетті цоззалыс заңын 

тузызу үшін қолданады 

- ӛндірістік процестер мен крндырзылардың жұмыс режимін басқару мен баздарлау (жобалау), 

таратқыш біліктер, светофорлар және т.б.». 

Берілген мҽтіннің сҿйлем қҧрылымы дҧрыс болмауына байланысты, мҽтін мазмҧны оқырман ҥшін 

тҥсініксіз болып отыр. Сҿйлемнің мағынасын жетік тҥсіну ҥшін, орыс тілді мҽтінге жҥгінуге тура келеді. 

Аталған автордың осы аттас орыс тіліндегі оқулығында бҧл мҽтін былай берілген: 

Кулачковые механизмы на практике применяют для: 

- получения необходимого закона движения ведомого звена (механизмы газораспределения в двигателях 

внутреннего сгорания, вязального аппарата, подборщика и т.д.); 

- программирования производственных процессор и управления режимом работы установок 

(распредвалы, копиры, светофоры) и т.д. 
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Біздіңше, мҽтіннің қазақ тіліндегі баламасы былай болуы керек: 

Жұдырықшалы механизм, іс жүзінде, жетекші звеноза қажетті қозғалыс заңын туғызу (іштен жану 

қозғалтқыштарындағы газ таратқыш механизмде, тоқу аппаратында, жинағышта); ӛндірістік 

процестерді бағдарламалау және қондыргылардың (таратқыш біліктер, кӛшіргіштер, бағдаршамдардың) 

жұмыс режимін басқару т. б. үшін қолданылады. 

Сондай-ақ, осы еңбектен тағы бір мысал ретінде «Кинематикалық жұптың ылғи тұйық болуы 

серіппемен (күштік тұйықтау) немесе профилді паз түрінде жасау (геометриялық тұйықтау) қамтамасыз 

етіледі» деген сҿйлемді алуға болады. Қҧрылымывдағы сҿздердің қосымшалары дҧрыс жалғанбағандықтан, 

немесе тҥсірілгендіктен, сҿйлем мағынасы кҥдік тудырады. Берілген мысалдың орыс тіліндегі нҧсқасы: 

«Постоянное замыкание кинематической пары достигается пружиной (силовое замыкание) или 

изготовлением профиля в виде паза (геометрическое замыкание)». Яғни, біздіңше, мҽтінді «Кинематикалық 

жұптың ылғи тұйық болуы серіппемен (күштік тұйықтау) немесе профилдің паз түрінде жасалуымен 

(геометриялық тұйықтау) қамтамасыз етіледі» деп қазақшалаған дҧрыс секілді. 

«Геометрическим местом мгновенных центров скоростей звеньев - аксоид, вращающихся вокруг осей, 

пересекающихся под углом S являются конусы» деген мҽтіннің қазақ тіліндегі «S бұрыш^імен қи^глысатын 

кіндіктерді айналатын звенолардың лездік ж^глдамдыцтар орталар геометриялық орны 

- конустар болып табыілады» нҧсқасы да дҧрыс аударылғавдығына кҥмҽн туғызады. Бҧл мысалдағы «лездік 

жылдамдықтар орталар геометриялық орны - конустар болып табылады» деген тіркестің қҧрылымында 

қателік орын алған. Негізінен «орталар геометриялық орны» емес, «орталығының геометриялық орны» 

болуы керек сияқты. Сҿйлемнің стилистикалық тҧрғыдан дҧрыс қҧрылмауы - техникалық аударма мҽтіндерде 

кҿптеп кездесетін кемшілік. Бҧл кемшіліктер қазақ тіліндегі ғылыми- техникалық мҽтінді тҥсінуге кедергі 

жасап, оны оқушылардың бойында мемлекеттік тілде жазылған техникалық оқулықтарға кҥмҽнмен қарау 

тҥсінігін тудырады. Осыдан барып, орыс тілді мамандар арасында техникалық ғылым тілін жасауға қазақ 

тілінің мҥмкіндігі жетпейді деген ҧғым қалыптасады. Сондыктан да техника саласының мҽтінін мемлекеттік 

тілде аударуда немесе қазақ тілінде оқулық жазарда мамандардың тіл заңдылықтарын қатаң сақтап, сҿйлем 

қҧрылымына баса назар аударғаны жҿн. 

Fылыми-техникалық мҽтінді аудару барысында кездесетін тағы бір қиындық - мҽтін тіліндегі 

терминдерді аудару жҧмысының ауырлығы. 

Кавдай да бір ғылым саласы терминін бір тілден екінші тілге аудару жҧмысы кҿптеген мҽселені 

шешуді талап етеді: 

1. Термин дҧрыс аңықталғаң, аударылатын мҽтіндегі басқа сҿздерден ерекшеленген болу керек. Бҧл 

нҽтижеге тек қарастырылып отырған сала терминологиясымен барынша таныс болғанда ғана қол жеткізуге 

болады. 

2. Аудармадағы термин дҧрыс тҥсінілуі керек. Ол ҥшін термин бейнелейтін ҧғымды айқындау қажет. 

Егер аудармадағы термин кҿп мағыналы болса, онда бҧл жҧмысты ол жағдайға қолайлы мағынасын таңдау 

ҽрекеті қиындатады. 

3. Аударма тілде тҥпнҧсқа тілге сҽйкес келетін, аударылатын терминге мағыналық жағынан тура 

балама болатын термин анықталуы керек. Егер аударма тілде берілген терминнің бірнеше синонимі болатын 

болса, олардың арасынан ең сҽйкес келетінін тандаған жҿн. 

Бҧл бағыттағы жҧмыстарда балама аударма тҽсілін қолданған маңызды. Себебі техникалық 

терминдерді аударуда термин қазақ тіліне ҿзгеріссіз қабылданады немесе басқа сала терминдері ішкі 

терминдену ҥдерісімен техника саласына ҿтеді не тіліміздегі жалпы халықтық сҿздердің терминдену ҥдерісі 

орын алады, болмаса, терминнің ҧлт тіліндегі баламасы жаңадан жасалады. Сондықтан да бҧл жҧмыста калька 

арқылы аудару мен балама аударма тҽсілдерін қолданған тиімді де, дҧрыс та. Сонда ғана терминнің сала 

мамандары арасында қабылданып, актуалдану ҥдерісі жылдам жҥргізіледі. Ал, техникаға арналған оқулықтар 

мен оқу қҧралдары тілінде терминдерді аударудағы тҥрлі кемшіліктер бҧл бағыттағы жҧмыстарды ақсатады. 

Техникалық мҽтінде терминдердің тҥрлі нҥсқада берілуі, аудармасы қалыптасып қалған терминдердің шет 

тілдік нҥсқасының қолданылуы секілді мҽселелер де мҽтіннің меңгерілуіне ҿз ҽсерін тигізбей қоймайды. 

Мҽселен, жоғарыдағы «Геометрическим местом мгновенные центров скоростей звеньев - аксоид, 

вращающихся вокруг осей, пересекающихся под углом S являются конусы» деген мҽтіндегі «ось» термині 

қазақ тіліне «кіндік» деп аударылса, («^ бұрышымен қиылысатын кіндіктерді айналатын звенолардың лездік 

жылдамдықтар орталар геометриялық орны - конустар болып табылады»), осы 
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еңбектің 114-бетіндегі «Из рис. 7.1 ясно, что в случае, когда Р.. - мгновенный центр, располагается: Р12 

— между осями вращения, U 12 < 0 (рис.7.1,а); Р34 — за осями вращения, U34>0 (рис.7.1, б)» мҽтініндегі 

«ось» сҿзі «ӛс» деп алынады: «7.1-суретте кӛрсетілгендей, егер Р жылдамдықтың лезді центр айналу 

ӛстерінің арасында орналасцан жағдайда U12 < 0 (7.1,а-сурет), ал егер айналу ӛстерінің сыртында 

орналасса U34>0». Сондай-ақ, осы еңбек тілінде қазақ тілінде «алғышарт» деп аталып жҥрген «предпосылка» 

термині де екі тҥрлі нҧсқада беріледі: «Предпосылки для построения картины распределения скоростей 

механизма» «Жылдамдық суретін салудың кепілдері» жҽне «Пользуясь предпосылкой 2, определяют еще одну 

точку картину распределения скоростей следующего звена» «2-ші себепті пайдаланып келесі звеноның 

жылдамдық суретінің тағы бір нүктесін анықтайды». «Предпосылка» сҿзі аталған мысалдардың бірінде 

«кепіл» деп алынса, екіншісінде «себеп» деп аударылған. Жэне де, техника саласына қатысты енді бір еңбекте 

терминнің бір сҿйлемнің ішінде екі тҥрлі нҧсқада берілуі де кездеседі. «Из редукторов рассматриваемого 

типа наиболее распространены горизонтальные... Корпуса чаще выполняют литыми чугунными, реже - 

сварными стальными. При серийном производстве целесообразно применять литые корпуса» «Бір сатылы 

цилиндрлі редукторлар горизантальды және вертикальды болып келеді. Кӛп таразаны - біліктері 

горизантальды орналасқан редукторлар. Олардың корпустары кӛбінесе шойыннан құйылып жасалады, 

ӛйткені ӛндірісте құйма қорапты қолданған ыңғайлы». Казақ тіліндегі мҽтіннің соңғы сҿйлемінде «корпус» 

термині ҿзгеріссіз де, «қорап» деп те алынған. Бҧндай жағдайлар екі еңбекті қатар оқыған адамда 

тҥсінбеушілік туғызуы мҥмкін. 

«Основным фактором, определяющим выбор закона движения, является назначение - требование 

технологического процесса, выполняемого механизмом. Так даже незначительные изменения профиля 

кулачка из-за износа в механизме газораспределения вызывает отклонение в законе движения клапана, и как 

следствие - ухудшение параметров двигателя» мҽтініндегі «двигатель» сҿзі де қазақ тіліндегі аудармасында 

екі тҥрлі нҧсқада (бірде шет тілдік нҧсқасында, бірде қазақ тіліндегі баламасы) берілген. «Қозғалыс заңы 

механизм атқаратын міндеті, яғни технологияға, сӛзсіз байланысты. Мысалы двигательдің жұдырықша 

профилінің желінуден, болар-болмас ӛзгеруі газ таратқыш механизмде клапан қозғалыс заңына ауытқу 

тудырады, ал бұл қозғалтқыш параметрлерін нашарлатады». 

Сонымен қатар, техника саласының мҽтіндерінде шет тілдік қысқарған терминдердің сол кҥйінде 

қолданылуы да кездеседі. Мҽселен, «Современные ЭВМ позволяют значительно облегчить кинематический 

анализ даже при сложных функциях параметров» сҿйлемі қазақ тіліне аударылғанда ЭВМ термині ЭЕМ 

(электронды есептеу машиналары) болуы керек еді. Алайда автор кірме сҿздерді экзотикалық қабылдау 

тҽсілін қолданған: «Қазіргі кездегі ЭВМ-дер күрделі функциялы параметрлерде кинематикалыц анализ 

жасауды жеңілдетеді». 

Орыс тіліндегі техникалық мҽтінді аударуда кҿбіне-кҿп бірыңғай мҥше ретінде қатар келіп тҧрған 

терминдердің бір-екеуі ғана аударма тілге кҿшіріліп, қалғандары жазылмай кетеді. Бҧл да мҽтінді толық 

тҥсінуге кедергі болады деп есептейміз. Себебі «Ғылыми-ақпараттық мҽтін - кҿп қатпарлы материал, одан 

маңызды емес деп қандай да бір бҿлігін алып тастауға болмайды. Мҽтіннен бір сҿйлемді алып тастаумен, сіз 

оның мазмҧнын жоясыз, нақтырақ айтсақ, ақпаратты бҧрмалайсыз» [4, 201]. Маман- дардың бҧл сҿзіне қҧлақ 

тҥрсек, ғылыми-техникалық мҽтінде басы артық сҿйлем не сҿз болмайды. Ғылыми ақпараттың нақты, толық 

берілуі ҥшін мҽтін бойындағы барлық сҿз, барлық қосымшалар маңызды. Сондықтан да аударма кезінде 

оларды тастап кетуге мҥлде болмайды. 

«Дифференцированием графика S2= f(y1) можно получит функции аналогов скорости и ускорения 

толкателя У2(ф), а2(ф)». «S2= f(y1) графигін дифференциалдау арқылы итергіштің жылдамдығына V24 (үдеуі 

а24) ұқсас функцияларды табуға болады». Орыс тілді мҽтіндегі «скорости и ускорения толкателя» 

тіркесіндегі «ускорения» сҿзі қазақ тіліндегі мҽтінде тҥсіріліп тасталған да, «итергіштің жылдамдығына 

ұқсас» болып шыққан. Дҧрысы «итергіштің жылдамдығы мен үдеуіне ұқсас» болуы керек еді. Сондай-ақ, 

«Где А1 - амплитуда аналога ускорения на участке разгона» сҿйлемі де қазақ тіліне толық жеткізілмеген: 

«Мұндағы А1 - үдеу аналогінің амплитудасы». 

Мҽтіндегі мҽліметтің толық берілмеуі де қазақ тілінде техникалық сала оқулығын оқыған кезде 

кҿптеген сҧрақтарды туындатып, мемлекеттік тілде маман даярлау ісіне кедергі келтіруі анық. Сол себепті де, 

сала маманы ҿз кҽсібі бойынша мемлекеттік тілде ҽдебиет жазу немесе орыс тілінен аудару кезінде қазақ 

тіліндегі мҽтіннің оқырманға, орыс тілдегі мҽтінді оқыған адам алған ҽсердей, тҥсінікті болуын қадағалауы 

керек. Жҽне де тілдің стилдік қабаттарының ҿзіне тҽн сҿздері мен сҿз тіркестері,  
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яғни тілдік қоры болатынын ескерсек, ғылыми стилге тҽн ҿзіндік материалды пайдаланған орынды. Себебі 

ғылыми-техңикалық ҽдебиет тіліне ақпараттың қысқа жэне дҽл берілуі тҽн. Кейбір терминдер қарапайым 

сҿздерге жаңаша мағына ҥстелу арқылы жасалуы мҥмкін. Бҧндай терминге ҥстелген мағына бастапқы кезде 

айқын кҿрініп тҧрғанымен, бара-бара байқалмай кетеді. Ҿйткені ғылым тіліне эмоционалды реңк тҽн емес. 

Ғылыми-техңикалық мҽтін тіліндегі мҧндай ҿзгешеліктер мҽтінді бір тілден екінші тілге аударғанда 

қатаң ескерілуі керек. Сонымен бірге тҥпнҧсқа тілдегі мҽтін аударма тілдің заңдылықтарына сҽйкестендірілуі 

қажет. Сонда ғана мҽтін аударма тілді оқырмандарға тҥсінікті болып, оқырманның жетік меңгеруіне 

мҥмкіндік беріледі. Мҽселен, ағылшын тілді ғылыми мҽтінде эмоционалды- экспрессивті реңк кҿрініс береді. 

Оны орыс не қазақ тіліне сол кҥйінде жеткізу бҧл тілдердегі ғылыми стиль ҧстанымдарына қайшы 

келетіндіктен, аударма барысында мҧқият болған жҿн. 

Жалпы, Тілдерді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарлама жобасында мемлекеттік тілді 

ғылым мен техника тілі ретінде қалыптастыру мҽселесіне баса назар аударылған. Бҧл болашақта техника 

саласында қазақ тілінде жазылатын еңбектер, ғылыми жҧмыстардың саны артады деген сҿз. Ал, сол жағдайда 

жоғарыдағыда кҿрсетілген кемшіліктерді болдырмай, қазақ тіліндегі техникалық ҽдебиеттерді тҥсінікті, 

мазмҧнды ету ҥшін ол ҽдебиеттер тілін тылыми-техникалыщ стилге сҽйкестен- діріп, қазақ тілінің 

заңдылығына сай жазу - сала мамандарының міндеті. 
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Резюме 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при переводе научно-технического текста на 

казахский язык. Автор, анализируя возникающие трудности в подобных ситуациях, предлагает свои способы 

для облегчения в процессе технического перевода. 

Summаry 

The problems appeared during the translation of scientific-technical texts into Kazakh are considered in this 

article. The author analyzing appeared difficulties in such situations offers her methods for easy technical translation 

in the process. 
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Ж.БАЛАСАҒҦННЫҢ «ҚҦТТЫ БІЛІК» ЕСКЕРТКІШІҢДЕГІ ТҤБІРЛЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ-

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Е.С.Қоспағарова - 
Абай атындазы ҚазҰПУ-дың магистранты 

«Кҧтты Білік» ескерткіші тіліндегі тҥбірлерді қазақ тілімен салыстыра отырып, қазіргі тіл тҧрғысынан 

кҿнергендеріне, тіпті кейбіреулері ескіріп, тілімізден шығып қалғандарына жҽне қаргі тілімізде мағыналық 

ҿзгерістерге ҧшырай отырып жеткен тҥбірлер де бар екеніне кҿз жеткіздік. Кейбір тҥбірлер дами отырып 

қазақ тілі лексикасынан да кҿнерген тҥбір ретінде орын алса, ал енді біреулері сҿздік қордан мҥлдем шығып 

қалған. Ескерткіш тіліндегі тҥбірлер тілдің даму барысында қазіргі тҥркі тілдерінде ҽр тҥрлі сипатта 

қалыптасқан. Бҧл тарихи тҥбірлердің ішінде қолданыста болғанымен, бҧрынғы тіркесімділік қабілетін жойып 

алғандары немесе дыбыстық ҿзгеріске ҧшырағандықтан, мағынасы ҿзгермегенімен, сыртқы фонетикалық 

тҧрпаты кҿнергендері, сол сияқты қазақ тілінде кҿне тҥркілік сыртқы дыбыстық тҧрпаты сақталғанымен, 

мағынасы сҽйкес келмейтіндері де кездеседі. Сонымен бірге ҿлі жҧрнақтар жалғанып, бір бҥтін тілдік бірлікке 

айналған тҥбірлер де, керісінше, ҿлі тҥбірге тірі жҧрнақ жалған тҥбірлер де бар. Ескерткіш тілінің сҿздік 

қорын зерттеу барысында лексикалық мағынасы ҽбден кҿмескіленген, этимологиясын тҧспалдауға болатын 

тҥбірлер де кездеседі. Қазақ тілі лексикасынан мҥлдем шығып қалған тҥбірлер қазақ тілінің сҿздік қҧрамынан 

ғана емес, бҥкіл тҥркі тілдерінің сҿздік қҧрамынан шығып қалғандары да; қазақ тілінде ҧшыраспағанымен, 

қазіргі тҥркі тілдерінің белгілі бір тобында сақталып қалған тҥбірлер де бар. Сондықтан ескерткіш тілі мен 

қазіргі қазақ тілін салыстыру арқылы қазіргі тілдерде қалыптасқан ҽрбір тҥбір ҿзіне тҽн даму мен қалыптасу 

жолдарын ҿткеніне кҿз жеткіздік. Жҧмыссызда солардың кейбіріне тоқтап, талдасақ: 

Сҿздік қорымызда құтты, құтсыз, құтаю, құтпан, құтекей, құтты, құтықта, құттылық, құтхана, 

құты қашты, құтты болсын, құтты жеріне (орнына) қондыру, құтты қонақ болу, құт- береке деген 

лексикалық бірліктер бар. «Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігінде» мынандай мағыналары берілген: 

ҚҦТАЮ тұрақтану, орнығу. 

ҚҦТ-БЕРЕКЕ байлық, береке, ырыс: құт-береке дарыды. 

ҚҦТТЫКЕЙ құты қонған адам (жер). 

ҚҦТПАН құт-береке, ырыс, құт: құтпан айғыр - құтты айғыр, байлық басы. 

ҚҦТСЫЗ құты жоқ, жолы ауыр, қырсық. 

ҚҦТТЫ құт қонған, берекелі. 

ҚҦТТЫҚТА біреуге құтты болсын айту. 

ҚҦТХАНА құтты үй, игілікті мекенжай [68, 549 б.]. 

Казіргі тҥркі халықтары тілінде қҧт (qut) лексемасының жалпы семантикасы бір-бірінен алшақ 

кетпейді: тува тілінде Kuwt жан, ҿмір беруші кҥш», алтай тілінде kuwt «ҿмірлік кҥш-қуат мағына- сындағы 

жан; ҧрпақ, бақыт сайлаушы рух»; хак. xuwt «тірі адамның жаны» ( ДТС, 253); Кҧтты ҧстап алған адамға 

бақыт ҽкеледі (оны тек жақсы, таза, адал адам ғана ҧстай алады, жаман адамның қолында нҽжіске айналып 

кетеді)»; «адам мен малдың қорғаушысы»; тат., қалп., қҧм., башқ. Тілдерінде де qut лексемасы «отбасына, 

жеке адамға береке-бақыт ҽкелетін кие» мҽнінде жҧмсалады, кҿне тҥркі тілі сҿздігінде qut «счастье», «благо», 

«удача», «успех», «счастливый удел» (ДТС, 471). Құт ҧғымының ҧшу мҥмкіндігі qut мифонимін qus сҿзімен 

байланыстыруға жетелейді. Халық танымында қайтыс болған адамның жаны qut болып ұшып кетеді деген 

ҧғымның қалыптасуы да осыған саяды. qut, qus сҿздерінің ілкі тҥбірі «ҧшу, ҧшу қабілеті бар» семаларын 

сақтаған *qu тҧлғасы болуы мҥмкін, -t, -s форманттары даралаушы семалардың мҽнін сақтаған. 

Таңымдық-тагылымдық терең мҽн-магынаңы бойына сіңірген тарихи ҚҦТ сҿзі қазіргі қазақ тілінің 

тҥптамырын ХІІ ғасырға алып баратын бір ғана тілдік бірлік. Ал «Кутадғу билиг» дастанында, жалпы орта 

ғасыр жазба ескерткішінде қазақ тілінің тарихи тамырын тереңдете тҥсетін қаншама тілдік бірліктер жаңа 

уақыт кеңістігінде жан-жақты зерттеулерді кҥтіп тҧр. Тілдің ҽрі ҿзгермелік, ҽрі тҧрақтылық қасиетін сақтап 

қалған сҿздік қорымыздағы байырғы тҥбірлер, тарихи тілдік бірліктер - даму жолында кҿп ҿзгерістерге 

ҧшыраса да кҿне тілдік элементтерді бойына сіңіре сақтай жҥрген баба тілдің асыл қазыналары. 

ТОН тҥбірі иленген қой терісінен жүнін ішіне қаратып тіккен жылы сырт киім мағынасында 

қолданылады. Сонымен қатар ерлердің сырт киіміне байланысты жалпы атау ретінде де жҧмсалады.
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Ескерткіш тілінде тон «киім-кешек» мағынасында жҧмсалған: йҽма айту турса ерат халыдин Ачы hам тоқы йа 

тонын опрақын ҚБ 191 (Жҽне жауынгерлердің хал-жағдайын сҧрап тҧру қажет аш па, ҽлде тоқ па, киімі жаңа 

ма, ҽлде тозған ба?). Осы сҿзге -шы жҧрнағы жалғаңғаңда киім тігуші деген мағына береді. Ағычы битигчи йа 

иш тутғучи йа тончы етҥкчи ҚБ 186 (Қазынашы, кҿшіруші, немесе іс жҥргізуші, немесе киім тігуші, етікші). 

«Киім-кешек» ҧғымын берген бҧрынғы тон сҿзінің мағынасы тарылғандықтан, біздің заманымызда тоншы 

туынды сҿзі қолданыстан шыққан, ал жалпы киім атауын беретін мағынасы тарылған. 

ҚАДАШ: Адаш едгҥ болса бу болды қадаш ҚБ 183 (Туысың жоқ болса, дос іздеп тап Досың ізгі болса, 

туыс бола алады). Қандас шығу тегі бір, бауырлас [71, 5 б.]. Кҿне тҥркі жазба ескерткіштері тілінде кездесетін 

ҿнімсіз -даш жҧрнағы тҥбірлерге қосылып, сол жалғанған тҥбірлердің нақты мағыналарына сҽйкес 

туысқавдықты, жақындықты, ниеттестікті, сондай-ақ ҽлеуметтік тҧрмыс жағдайдарының ортақтығын 

білдіретін тҥбірлер жасайды [72, 22 б.]. Қазақ тіліндегі -дас (-дес, -тас, -тес) осы жҧрнақпен тектес. Қа тҥбірі 

мен қан (дененің барлық клеткаларына қорек беріп тҧратын, тамырларды қуалап ағатын қызыл сҧйық зат) 

тҥбірін ҿзара салыстырсақ, ескерткіштер тілінде н ҥндісінің тҥсіріліп айтылғанын байқау қиын емес. Сҿз 

соңындағы н дауыссызын ҥнемдеу - оғыз тілдеріне тҽн заңдылық. Демек, н элизияға ҧшыраған: қа ~ қан. 

Қадаш ~ қандас мағыналық жағынан алғавда «қаны бір» деген тура мағына береді. Осыдан «бірге туған туыс, 

бауыр, шығу тегі бір, бауырлас» деген ауыспалы мағыналар ҿрбіген. 

УҚУҒ ақыл, пайым, ұғым, түсінік мағынасында жҧмсалған туынды тҥбір. Тҿрҥтти ҿзҥрди сечҥ 

йаңлуқуғ Аңар берди ердам билиг ҿг уцуз ҚБ 23 (Ҽлсіз адамды жаратты, айрықша тҽрбиеледі. Оған ҿнер, 

білім, ой, ҧғым берді) Қазіргі қазақ тілінде түсіну, санаға тоқу, жадында сақтау мағынасын беру ҥшін ҧқ 

етістігі қолданылады. Ескерткіш тілінде ҧқ етістігіне кҿне -уғ жҧрнағы жалғанып, «ақыл, пайым, ҧғым, 

тҥсінік» деген мағына берген. Кҿне -уғ жҧрнағының қазақ тіліндегі сарқыншағы - у қазір қимыл есімін 

жасайды. Ол арқылы туындағаң ҧғу атауы «тҥсінісу, пайымдау, ойға тоқу» мағынасында жҧмсалады. 

ТУТУҒ. Кепіл, кепілдік, тұтқын. Ҿлҥгли киши барча ҿдкҽ тутуз ҚБ 54 (Ҿлім ҥшін жаратылған 

адамдардың барлығы - тағдыр тҧтқыны). К^ілычлығ кҥр ер кҿр кҥмҥшка тутуғ ҚБ 175 (Байқайсың ба, 

қылышпен қаруланған жаужҥрек ер, кҥміске тҧтқын). Тҧт. Бір нәрсені қолмен ұстау; бір нәрсені ұстап алу, 

қолға түсіру, жібермей қалу, ауыс. Мағынада жадында тҧту сақтау мағынасында жҧмсалады. Кҿне - уғ 

жҧрнағы етістіктен етістік жасайды. Тутуғ лексикаланып, тҥбірге айналғаң. Тҥбірі тірі, жҧрнағы ҿлі осы сҿзге 

есімнің -ын жҧрнағы ҥстемеленіп қосылғанда осы заманғы ҽдеби тілдегі сҿзді жасайды. 

ТҦТҚЫН. Бас еркінен айрылып, қолға түскен адам, бір нәрсенің шырмауында қалған пенде. Кҿне 

тҥркілік тутуғ пен осы заманғы тҧтқын семантикасы жағынан жуық. Ҿлі жҧрнаққа тірі жҧрнақ қосылып 

кҥрделенгенде ғана -(у) қ + ын - бҧрынғы мағына жаңғырған. Бҧл етістік те лексикаланып, тҥбірге айналған. 

ЕВЧИ. Әйел, жұбай, зайып, үй иесі. Болма евчи қҧлы ҚБ 324 (Ҽйелдің қҧлы болма). Ев. Үй, киіз үй, 

тұрзын үй. Евиңка йавутма ушақшы кишиг ҚБ 54 (Ҥйіңе ҿсекші кісіні жуытпа). Ев тҧлғасы қазақ тілінде жоқ, 

бірақ оғыз тобындағы тілдерде сақталып қалған. Бҧл сҿздің жоғарыдағы мағынасы ҽуелде «ҥйге, отауға иелік 

етуші ҽйел» деген ҧғым-тҥсініктен туындауы мҥмкін. Сол сияқты ескерткіш тілінде қарт адам, ер адам 

мағынасында жҧмсалатын авуч сҿзі де осы архи тҥбірдің бір корелляты ретінде дамып, кейінгі кезеңдерде, 

айталық орта ғасырларда тҥбір ретінде қалыптасуы мҥмкін. 

УЧУЗЛУҚ. 1. Жек кӛрінушілік, кемсітушілік. Ағырлық учузлуц байаттын турур ҚБ 107 (Кҧрметтеу де, 

жек кҿрушілік те қҥдайдан). 2. Арзандыц ДТС 605 Учуз 1. Титтей, түкке де тұрмайтын. Тақы ағырлығ 

болғай мен тақы учуз болғай мен (ДТС 604). (Бір жағынан қҧрметтімін, бір жағынан тҥкке де тҧрмаймын). 2. 

Арзан учуз нҽң ДТС 604 (Арзан зат). Бҧл сҿздің тура мағынасы - «арзан», ауыспалы мағынасы - «титтей, тҥкке 

де тҧрмайтын». Бірінен нақты мағыналы тҥбір жасалса, бірінен дерексіз (абстракті) мағыналы тҥбір жасалған. 

КҾКҤЗ. Кеуде. Ер ат сҥм телим теп кӛкүз кермагил ҚБ 375 (Жауынгерлерім, атты ҽскерім кҿп деп 

кҿкірегіңді керме). «Кутадғу билигте» ғана емес, орхон-енисей ескерткіштері тілінде, «Оғуз-наме» 

лексикасында - кҿкҥз. Махмуд Кдшғари сҿздігі мен «Һибат-ул хақайық» дастанында - кҿкс. Біздіңше, кҿкҥз 

формасына тҽуелдік жалғауы жалғаңғаңда ҥ дауыстысы тҥсіріліп айтылады да, ҧяң з бҧрыңғы қатаң қалпына 

(с-ке) ауысады. Қазақ тілінде кҿкірек -омырау, тұс, тӛс. Сҿз соңындағы -ек етістіктен тҥбір жасайтын 

жҧрнақ. Сонда тҥбірі ортағасырлық - кҿкҥз, қазіргі - кҿкір. рз ~ рс дыбыс тіркестерінен пайда болатын р ~ з, р 

~ с дыбыс сҽйкестіктері арқылы кҿкҥз бен кҿкҥр тҥбірлері *кҿкҥрз тҥрінде қалпына келеді. Орта ғасыр 

ескерткіштері тіліндегі кҿкҥз - заттанған етістік. Ал қалпына келтірілген  
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*кҿкҥрз екі сҿздің бірігуінен жасалған: кҿк+ҥрз. Ҥр - ерінді қомақтап «уф» деп ауыздан күшті дем шығару, 

үрлеу. Кҿк аспан ҧғымын береді. Анығырақ айтқанда, бҧл сҿз «кҿктегі ауамен дем алатын дене мҥшесі» 

екендігін мегзейді. Яғни аталған сҿздің пайда болу уҽжі - тыныс алу. 

ҚЫЛЫҚ. Тарихи ескерткіште қылық сҿзі кең мағынада да, тар мағынада да қатар қолданылған. 

1. Мінез-құлық, әдет-ғұрып деген мағынада. Бу кҿрклҥг киши қылқы кҿрклҥг болур ҚБ 116 (Кҿрікті кісінің 

мінез-қҧлқы да кҿрікті болады); Инанчсыз турур қут кҿр еврар қылық ҚБ 439 (Бақыт сенімсіз, ҽдет-ғҧрпын 

ҿзгертіп тҧрады). Жанды заттарға қатысты жҧмсалатын сҿздер жансыз заттарға қарата айтылғавда ауыспалы 

мағына тудыратыны белгілі. Қылық ескерткіште жансыз заттардың атауымен тіркесіп, негізгі қасиеті, мәні, 

табиғаты сияқты қосымша мағыналарға ие болған. Инанчсыз ажун қылқы ерсал йайығ ҚБ 185 (Дҥние 

табиғаты сенімсіз, тҧрақтылық жоқ, ҿзгеріп тҧрады); Киши кҿркинга ич қылқы еш ол йҥзи кҿрки бирла 

қылынчы тҥш ол ҚБ 117 (Адамның сыртқы кҿркіне ішкі табиғаты ҥйлесіп тҧрады, сыртқы кҿркіңе мінезің сай 

болсын). Бҧл қолданыстар қазіргі қазақ тілінде жоқ. Оның есесіне кейінгі кезде ескерткіштерде кездеспейтін 

жағымсыз мағына жамалған. Біреу тарапынан істелген ұнамсыіз іс-әрекет деген ҧғымда жҧмсалады. Бҧл сҿз 

тарихи даму барысында бірде мағынасын кеңейтіп, бірде мағынасын тарылтып, кейде кҿне мағынасын 

жоғалтса, кейде жаңа мағына жамап, сан алуан қҧбылып отырған. Қандай ҿзгеріске тҥссе де, ортақ семасын 

сақтап қалған. Мҧндай ҽр тараптылық ҽр сҿздің ҿз табиғатынаң келіп шығады. Қылық тҥбірінен ҽрі кеңею, ҽрі 

тарылу қҧбылыстары анық байқалады. 

Біздіңше, санамалаңғаң мағыналардың арасында мынадай байланыс бар. Ашық аспан тҽріздес тҥс 

- кҿгілдір тҥс (голубой), енді кҿктеп шыққан шҿптердің, ҿсімдіктердің тҥсі - жасыл тҥс (синий). 

Ҿсімдіктердің, шҿптердің ҿздері кҿктеп шыққан негіздерімен тамырларымен байланысы бар екендігін 

ескерсек, жасыл тҥстің кҿк (тамыр, кҿктейтін дҽн) сҿзінен шыққандығын тҧспалдауға болады. Олай болса, 

аспан кҿк пен жасыл кҿктің этимологиялық жағынан айырмасы бар. 

Ескерткіш тілінде тура мағынасында қолданылған бір буынды тҥбір дами келе, бірнеше ауыспалы 

мағынаға ие болып, жан-жақты дамыған. 

Тарихи даму барысында белгілі бір тілдің лексикасындағы сандаған сҿздер фонетикалық, лексикалық, 

семантикалық, грамматикалық жағынан ҽлденеше ҿгеріске тҥсіп, вариантталады. Тҥпкі тегі бір бола тҧрса да, 

ондай жарыспалы сҿздерде кҿне заман мен жаңа заманның сипатын байқататын кҿптеген айырмашылықтар 

пайда болады. Дегенмен сонымен қатар ескі мен кейінгі кездің арасындағы байланысты аңдататын кейбір 

дыбыстық элементтер мен ортақ семалар да сақталып қалады. Осы заңдылықтан біздің зерттеуімізге нысан 

болып отырған «Кутадғу билиг» ескерткіші тіліндегі тҥбірлер де сырт қалмаған. 
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Резюме 

В этой статье расматриваются семантические и морфологические структуры тюркских корней в «Кутти 

-Билик». 

Summary 
This article is considered the semantic and morphological structure of participle of ―Kutty- Bilik‖. 
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«АДАМ», «ҚОҒАМ» ЖҼНЕ «ТАБИҒАТ» САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ ТҤР-ТҤСТЕР  
У.Б.Серикбаева - 

Каспий цозамдыцуниверситеті Тілдер пәндері кафедрасының профессоры, педагогика гылымдарының 

кандидаты 

"Адам " саласына қатысты түр-түстер 

"Адам" саласына жататын тақырыптық топтар, академик Ҽ.Т. Қайдардың [2,160] жҥйелеуі бойынша: ең 

алдымен кең кҿлемде "Адамзат”, ”Қазақ этносы”, «Мен ағзалары», ”Ауру-сырқау”, "Туыстық жақындық 

қатыстар”, ”Ӛмір-тіршілік” деген ірі-ірі тақырыптық топтардан жҽне соларға қатысты тақырыпшалардан 

тҧрады. Мҽселен, "Адам" ҧғымына, ҽдетте, оның сыртқы тҥр-тҥсі, сын- сипаты, дене мҥшелері мен ағзалары, 

зиялы қасиеттері мен мінез-қҧлқы, адам есімдері, адамға тҽн ауру- сырқаулар, адам ішетін тамақ-тағамдар, 

киетін киім-кешек, тҧратын орын-жай, ҥй жиьаздары мен тҧрмыстық заттар т.б. жатқызылады. Бҧлардың 

біразы нақтылы заттық ҧғымдар да, біразы абстрактылы ҧғымдар. Қавдай болғанда да, тҥр-тҥс атаулары бҧл 

ҧғымдарды білдіруші сҿздермен тіркесе келіп, ҿзінің анықтауыштық функциясын атқарады да, ҿзінен кейін 

тҧратын аныкталушы атаулардың мағынасын жан-жақты суреттеп, сипаттап, ҽсірелеп, астарлап, бейнелеп 

кҿрсетеді. 

1. Адамның жалпы ҿзіне тҽн қасиетіне байланысты қолданылатын "ақ", "қара" тҥс атаулары: ақсақал 

(ақ+сақал), ақжолтай (бақытты, ылғи жолы болатын адам), ақсары (қыз), қара адам, қара халық, қара кемпір, 

қара торы (жігіт), қара шал, қара тоқал, ақ бәйбіше. 

2. Адамға, оның мҥшелері мен ағзаларына қатысы бар "ақ", "қара" тҥс атаулары: ақ білек, ақ жүрек, ақ 

маңдай, ақ құба, ақ саусақ, ақ сүйек, ақ сары бет, ақ құлақ(ҧлты орыс адам), қара кӛздер (тҥркі тектестер), ақ 

қас (кҿп жасаған адам), қара мұрт, қара азу, қара сирақ, қара басы, қара бауыр, қара жауырын, қара бет, 

жүзі қара, қара жүрек, қара қабақ, қара мойын т.б. 

3. Адамның зиялы табиғи мінез-қҧлық, қалып-кҥй т.б. қасиеттеріне қатысты қолданылатын тҥр-тҥс 

атаулары: ақ ниет, ақ пейіл, ақ кӛңіл, ақ ӛлім, ақ жарқын, ақ тілек, қара ақыл, қара ниет, қара дүрсін, қара 

кӛңіл, қара құл, қара ӛлім, қара пиғыл, қара тілек, қарауайым т.б. 

4. Адамға тҽн ауру-сырқауларға қатысты қолданылатын "ақ", "қара" тҥс атаулары: ақ таңдай (ауру), 

қара тышқақ, ақ тышқақ, ақауыз (ауру), қара түйнек, қара шешек, қара қотыр т.б. 

5. Адам жейтін тамақ-тағам, сусын-ішімдіктерге қатысты қолданылатын атаулары: ақ нан, қара нан, ақ 

сүт, ақ сорпа, қара азық, қара саба, қара сорпа, қара шай, қара бұрыш, ақ шалам, ақ құман, ақ дастархан, 

қара қазан, қара кӛже, қара талқан т.б. 

6. Адам киетін киім-кешек, сҽндік бҧйымдар мен маталарға қатысты қолданылатын "ақ", "қара" 

атаулары: ақ байпақ, ац жаулық, ақ дабы, ақсақ (мата), ақ бәтес, ақ қалпақ, ақ желен, ақ кӛйлек, ақ шидем, ақ 

шыт, ақ торқа, ақ торғын, ақ шолпы, ақ халат, қара барқыт, қара мақпал, қара етік, қара желек, қара 

қамзол, қара күпі т.б. 

7. Адам тҧратын ҥй-жай, ҥй жиьаздары мен ҥй жабдықтарына қатысты қолданылатын атаулары: ақ 

там, ақ боз үй, қара үй, ақ шатыр, ақ орда, ақ сарай, ақ отау, қара шаңырақ, ақ жастық, ақ сандық, қара 

кӛсеу, ақ бесік, ақ киіз, ақ күмбез, ақ  текемет, ақ кӛрпе, ақ тӛсек, ақ дастархан, ақ табақ, ақ тегеш т.б. 

8. Кісі аттарында қолданылатын "ақ", "кара" тҥс атаулары: Ақжол, Ақжолтай, Қарабек, Шойқара, 

Байғара, Қарабай, Қаракӛз, Ақтолқын, Ақарыс, Қаратай т.б. 

"Қоғам " саласына қатысты түр-түстер 

Қазақ тілі сҿздік қорының этнолингвистикалық тҧрғыдан іштей жіктеліп, ең кҿп тақырыптық топтардан 

тҧратын саласы — "Қоғам" саласы. 

Ҿйткені бҧл сала қазақ қауымының барша қоғамдық-ҽлеуметтік ҿмірін, қазақ халқының алғаш қауым 

болып қалыптаса бастаған сонау кҿне дҽуірінен бастап, дербес мемлекет болып отырған бҥгінгі кҥніне дейінгі 

ҧзақ тарихи-ҽлеуметтік, саяси-экономикалық, рухани-мҽдени кезеңдерінде "ақ" жҽне "қара" тҥстеріне 

байланысты қалыптасқан сан алуан заттар мен қҧбылыстарды қамтиды. Бҧл салаға қазақ халқының азаматтық 

тарихы мен шежіресі, қоғамдық ҿмір, мемлекет қҧрылымы, кҽсіпшілік пен шаруашылық, ҿндіріс пен қҧрылыс, 

ҧлттық дҥниетаным, халықтық ҿлшем, рухани мҽдениет, ҧлттық ҿнер мен халықтық ойындар, салт-дҽстҥр, 

дін, аңыз-миф сияқты тақырыптық топтарға қатысты атаулар мен тіркестер жатады. 

Бҧл салаға қатысты тараулар мен тақырыптық топтарға жататын тілдегі "ақ" жэне "кара"  
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атауларының қатысымен жасалған тіркестердің барлығын санамалап келтірсек, кҿп орын алған болар еді жҽне 

мҧндай ҽрекетгің қажеті де жоқ. Бҧл атау-тіркестердің толық тізімі диссертациялық жҧмыстың соңында 

"Қосымшада" келтірілген. 

"Қоғам" саласына жататын негізгі тарауларға академик Ҽ.Т. Қайдар ҧсынған этнолингви- стикалық 

жҥйе бойынша [28,8-29] қазақ қауымына, мемлекеттік қҧрылымға, ел қорғауға, материалдық жҽне рухани 

мҽдениетке т.б. тармақтарға қатысты 30-ға жуық тақырыптық топтар жатқызылады. 

"Ақ" жҽне "кара" атау-тіркестерін де біз осы принцип бойынша қарастырып, кейбіреулеріне мысал 

келтірумен ғана шектелеміз. Ҿйткені, біз зерттеп отырған "тҥр-тҥс ҽлемінің" бір ғана саласы "ақ" жҽне "қара" 

атау-тіркестерінің толық тізімі диссертациялық жҧмысымыздың соңындағы бірнеше "Қосымшада" беріліп 

отыр. Олар тҿмендегілер: 

1. Қазақ қауымының негізін қҧраушы ру-тайпалар қҧрамында кездесетін жҽне кейбір кҿрші халықтар 

аттарында қолданылатын "ақ" жҽне "қара" атаулары: ақ қаңлы, қара қаңлы, ақ қыпшақ, қара қыпшақ, қара 

қазақ, ақ орыс, қара орыс, ақ ноғай, қара ноғай, қара сарт т.б. 

2. Мемлекет қҧрылымы мен оны басқару жҥйесіне (заң, құқық, жаза, рәміз, ақша т.б.) қатысты "ақ", 

"қара" атаулары: ақ заң, қара заң, қара зындан, қара бақыр, ақша, ақ тас, қара тас (сайлауда), қара қағаз 

(жаман хабар), қара гүреш (майда тиын), ақ жалау, қара ту т.б. 

3. Материалдық (заттық) жҽне рухани мҽдениет, салт-дҽстҥр, ҽдет-ғҧрып, наным-сенімге (әдебиет, 

музыка, ӛнер, тұрмыс-салт заттары, құрал-жабдық, діни ұғымдар т.б) қатысты: ақ бесік, ақ неке, ақ отау, 

ақ бұйрық, ақ кебін, ақ дастархан, ақ ӛлім, қара тану, қара тұту, қара шаңырақ, қара домбыра, қара қобыз. 

4. Ел қорғау, қару-жарақ т.б. ҽскери ҧғымдарға қатысты "ақ" пен "қара" атаулары: ақ сауыт, ақ семсер, 

ақ найза, ақ садақ, қара мылтық, қара сойыл, ақ қаңтар, ақ тоқым, ақ жебе. 

"Табиғат " саласына қатысты түр-түстер 

"Ақ" жэне "қара" атауларына қатысты тіркестердің басқалардан ҽлдеқайда кҿп те жиі кездесетін саласы 

— "Табиғат". Оның себебі де тҥсінікті болса керек. Ҿйткені ақ пен қара тҥстері кездеспейтін табиғат 

денелерінде (қара аспан, қара жер, қара тау, қара су, ақ бұлт, ақ дала, ақ су т.б) мен қҧбылыстарында (ақ 

қар, ақ жаңбыр, қара жаңбыр, ақ дауыл, қара дауыл, қара жол, ақ бұршақ т.б.) бірде-бір кҿрініс, ҧғым-

тҥсінік жоқ десе де болады. 

Ескерте кететін бір жай: бҧл екі ("ақ" жэне "қара") жҽне басқа да тҥр-тҥс атауларын ҥш жҥйе бойынша 

қарастырудағы мақсатымыз олардың ҽр салаға тҽн екендігін ғана емес, сонымен қатар сол салаға қатысты 

қалай пайда болғавдығын, табиғаттың белгілі саласына, мысалы, аспан ҽлеміне, жер-су болмысына, ҿсімдік 

дҥниесі мен жан-жануарлар табиғатына сҽйкес қалыптасып, сҿздік қорда орнығып, қолданыс айналымына 

ҿтуін, небір астарлы ҧғым-тҥсініктер мен адамдар арасындағы кҥрделі қарым- қатынастарды сипаттауын т.б. 

осы сияқты қҧбылыстарды танып-білудің бейнелі сипаты, қайнар бҧлағы екендігін анықтау болып саналады. 

Осы орайда алдын ала айта кететін тағы бір жай - ол қазақ қауымының ҿмір-тіршілігіне байланысты 

тҿрт тҥлік мал жағдайын басқа халықтарға қарағанда ҽлдеқайда кең де терең танып білгенін, олардың тегін 

тектеп, тҥрін тҥстеп, рухани, мҽдени салт-дҽстҥрін осы ыңғайда қалыптастырып ҥлгергенін айтуға болады. 

Сонымен қатар, қазақ қауымы "табиғат перзенті" ("дети природы") атанып, ғасырлар бойы ҿзі жасап келе 

жатқан табиғи ортаны да жетік білетіндігі белгілі. Жасанды табиғатты, ҧлан-байтақ жер сырын 

этнолингвистикалық тҧрғыдан терең зерттеудің бір кҿзі, ҽрине, тҥр-тҥс ҽлеміне де байланысты. Осыған орай 

тағы бір-екі зерттеуді атап ҿтейік. 

Географиялық объектілер (жер-су) атауларының қҧрамында қолданылатын тҥр-тҥс атауларына қатысты 

ғылыми зерттеулерде олардың ҽр тҥрлі қыры мен сыры айқындала тҥсетінін кҿруге болады. Мҽселен, 

академик Ҽ. Қайдар мен профессор Е.А. Керімбаев ҿздерінің [23,5] географиялық апеллятивтер мен жер-су 

жҽне кісі аттарындағы тҥр-тҥс атауларының қолданысын былай деп сипаттайды: 

"Если провести анализ смыслового объема казахской топономической и онимической лексики в целом, 

то обнаружится большое количество географических апеллятивов, топонимов, собственных имен, 

обозначающих тот или иной цвет. Это объясняется, на наш взгляд, — большим значением зрительного 

(визуального) восприятия кочевникам) реалий окружающей их среды и физикогеографических объектов. 

Примечательно, что почти все "цветовые прилагательные" (за исключением "қара") в казахской 

географической лексике служат для различения видов пастбищ. Это такие лексемы: 
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боз, кҿгал, кҿкорай, қоңыр, алатамыр, керала. Эти апеллятивы часто онимизируются и входят в состав 

типовых топономических основ. Так например, қоңыр "коричневый", который объяснен Г.К. Конкашпаевым 

цар. [24,14] как "Закрепленные песчаные холмы, поросшие растительностью, которые являются хорошим 

местом для зимних пастбищ", входит в "состав топонима Жетіцоңыр". В монографии "Хозяйство казахов на 

рубеже XIX-XX веков" [25,76] со ссылкой на "Материалы по киргизскому землепользованию долин рек Чу и 

Таласа. Аулиеатинский уезд" [26,100] указывается, что Жетіцоңыр семь прохладных урочищ (Добусын, Кент, 

Котан, Талды, Барча, Джидели, Жабағалы), которые отличались мягким климатом, прекрасным травостоем, 

имели множество глубоких колодцев. Интересно отметить, что слова, обозначающие цвета в казахской 

народной географической терминологии, служат в подавляющем большинстве своем для обозначения видов 

пастбищ, тогда как в славянской географической терминологии названия по признаку цвета служит для 

различения (дифференциации) видов болот ссылка: Мокиенко В.М. [27,71-77]. Образование географических 

терминов к топонимов по признаку цвета с общим значением "пастбище" является продуктивным и следует 

полагать, древним [23,5-15]. 

Бҧл айтылғаңцардаң тҥр-тҥс атаулары мен тіркестерінің тек табиғатқа қатыстылығын ғана емес, 

сонымен қатар барша қазақ қауымының дҥңиетанымын, ҽрбір жер-су, географиялық (отарға, жайлауға, 

бастауға, кҥздеуге, қыстауға т.б. осы сияқты) нысандарға берілген атаулардың астарында жатқан қҧпия- 

сырларды, салт-кҽделік, рҽміздік нышандарды аңғаруға болады. 

Біз тҿменде жалпы "Табиғат" саласына қатысты "ақ" жэне "қара" атау-тіркестерінің біразын іштей 

жҥйелеп, бірнеше тармақшаларға жіктеп кҿрсеткіміз келеді. "Біразын" дейтін себебіміз ол тіркестердің толық 

тҥрі жҧмыс соңындағы қосымшаларда беріледі. 

1. Аспан ҽлеміне қатысты "ақ", "қара" атау-тіркестері: ақбоз ат, ақ аспан, айдың ақ жүзіндей, қара 

аспан, ағарып атқан таң т.б. 

2. Табиғат қҧбылыстарына қатысты "ақ" жҽне "қара" атау-тіркестері: ақ жауын, қара жауын, ақ 

боран, қара боран, ақ қар, ақ мұнар, ақ қырау, ақ таң, қара дауыл, ақ сәуле, ақ нұр, ақ бұршақ, ақ қаншық 

боран, ақ жалын, ақ қаптал боран, ақ түтек боран, қара суық т.б. 

3. Жер бедері (тау, дала, су, ай, қыр т.б.), жер жыныстарына қатысты "ақ" жҽне "қара" атау- 

тіркестері: ақ топырақ, қара топырақ, ақ теңіз, қара теңіз, ақ су, қара су, ақ бұлақ, қара бұлақ, ақ қайнар, ақ 

тау, Қара тау, Ақ кемер, Қара кемер, ақ құм, қара құм, ақ жазық, ақ күміс, ақ мәрмәр, қара мәрмәр, ақ тӛбе, 

қара тӛбе, ақ балшық, қара балшық, ақ қыш, ақ металл, қара металл, ақ болат, ақ адыр, қара адыр, ақ тікен 

тұз, қара тікен тұз, қара май, қара алтын т.б. 

4. Ҿсімдік дҥниесіне (ағаш, шӛп, бұта, жеміс, кӛкӛніс, гүл-шешек т.б) қатысты "ақ" пен "қара" атау-

тіркестері: ақ шешек, ақ мақта, (ақ алтын), ақ бидай, қара бидай, ақ сұлы, қара сұлы, ақ селеу, ақ сора, қара 

сора, ақ тікен, қара тікен, ақ қайыц, ақ жусан, қара жусан, ақ мия, қара мия, ақ жүзім, қара жүзім, ақ ӛлең, 

қара ӛлең, ақ андыз, қара андыз, ақ тал, қара тал, ақ құрай, қара құрай, қара бүлдірген, қарақат, қара жидек, 

қара қияқ, қара ағаш т.б. 

5. Жан-жануарлар ҽлеміне (аң, тӛрт түлік мал, құс, балық, жәндік, шыбын-шіркей, мақұлық т.б) 

қатысты "ақ" жҽне "қара" атау-тіркестері: ақ бӛкен, ақ марал, қара құйрық, ақ тоты, ақ шағала, қара қарға, 

қара торғай, ақ айғыр, қара сиыр, ақ шелек (мал ауруы), қара сан (сиыр ауруы), қара құс, қарлығаш (қара ала 

құс), қара қоңыз, қара шыбын, ақ балық, ақ аю, қара аю, ақ иық бүркіт, ақ жылан, қара шұбар жылан, ақ қой, 

қара ешкі, ақ қоян, қара мысық, ақ ит, қара ит, ақ шайтан, қара албасты т.б. 

Бҧл келтірілген атау-тіркестер ҧлан-ғайыр тҥр-тҥс ҽлемінің біраз тақырыптық топтары ғана. Осының 

ҿзі-ақ бҧл тіркестердің тіліміздегі белсенді қҧбылыс екендігін айқын кҿрсетеді. 

Бҧл мҽселенің тек бір жағы ғана, екінші жағы - тҥр-тҥс атауларының кҿбіне-кҿп анықтауыш 

позициясында тҧрып, ҿзі тіркесіп тҧрған ҧғымның (сҿздің) тҥр-тҥстік сипатын ғана емес, сонымен қатар кҿп 

жағдайда оның ҿзімен сыбайлас басқа ^ымдардан (сҿз атаулардан) ҿзіндік айырмашылығын айқындау 

міндетін де атқаруында. 

Қҧрылымдық жҽне мағыналық жағынан алып қарағанда, анықтауышты тіркес қҧрамындағы тҥр- тҥс 

атаулары бірде ҿзінен кейін тҧрған (анықталушы) сҿзбен еркін тҥрде тіркелуші анықтауыш компонент ретінде 

ғана тҧрса (мыс: қара сиыр, ақ сиыр т.б.), енді бірде тіркестік атау (ақбӛкен, қарақұйрық) ретінде 

қолданылады екен. Ал ҥшінші жағдайда олар тҧрақты тіркестердің (фразеологизмдер мен мақал-мҽтелдердің) 

қҧрамындағы ауыспалы мағынадағы, не астарлы, символдық мҽндегі заттанған (субстантивтенген) компоненті 

ретінде қолданылатындығын кҿреміз. 
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Кҿріп отырғаңымыздай, бҧл тҽрізді тҧрақты тіркестердің (фразеологизмдер мен мақал- мҽтелдердің) 

қҧрамындағы "ақ","қара" атаулары басқа сҿздермен ауыстыруға кҿнбейді. Міне, тіліміздегі осы атаулар ҽр 

саладағы сан алуан тақырыптық топтарға еніп, лексика-семантикалық сҿзжасам мен фразеологиялық тіркес 

тҥзу процесіне еркін араласады. 
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Резюме 
Применение цветообозначений «ақ», «қара» в следующих отраслях: природе, обществе и личности. 

Summary 
Application of colours ―white‖ and ―black‖ in nature and in society 

КОНЦЕПТ 'ЕДА/ПИЩА' КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФРАГМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(На примере русских пословиц и поговорок) 

Л.Смирнова - 
соискатель КазНПУ им. Абая 

Концепт 'еда' представляет собой сложное ментальное образование, в котором могут быть выделены 

определенные конституирующие признаки. Языковая концептуализация понятийной сферы 'еда' в русском 

языке характеризуется многообразием и множественностью лексико-фразеологических средств 

репрезентации, семантические компоненты которых актуализируют признаки отношения к еде. Так, в 

широком понимании, языковая концептуализация 'еда' подразумевает наличие культурной и 

лингвокультурологической компетенции как когнитивной конструкции, обобщающей знания. Она 

способствует глубокому пониманию природы культурного смысла, закрепляемого за определенным языковым 

знаком, а также всех культурных установок и традиций народа, которые широко представлены в текстах 

русских пословиц и поговорок. 

Социокультурный концепт 'еда' имеет языковое выражение и включает в себя, помимо предметной 

отнесенности, всю коммуникативно-значимую информацию (парадигматические, синтагматические и 

деривационные связи), формируясь на основе языкового значения ключевых знаков 

- лексем «есть» и «пить». 

Именно пословицы и поговорки, являясь ценнейшим источником сведений о культуре и менталитете 

русского народа, отражают воззрения народа, общественный строй страны и идеологию своей эпохи. 

Настоящая статья посвящена лингвокультурологическому анализу концепта 'еда' в русской 

пословично-поговорочной картине мира. 

В частности, обращение к лексико-семантическому полю 'еда' связано, прежде всего, с тем, что оно 

относится к числу базовых, универсальных концептосфер, в которых наиболее полно отражается 

национальная специфика, определенно характерная для русского лингвокультурного сообщества. 

Так, понятие 'еда' в системе современного языка может эксплицироваться следующим образом: 
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1) 'еда' - «принятие пищи ртом, для насыщенья и усвоенья, яденье» (словарь В.И. Даля); 2) «то же, что пища 

(разговорное). Например, обильная и вкусная еда» (словарь Ожегова); 3) 'еда' как процесс, включающий 

«принятие, поглощение пищи» (СРЯ, 1:467) и 4) 'еда' как «собирательное понятие, которое соотносится с 

разнородной совокупностью предметов различного типа» (Вежбицкая,1996:123), обозначающих «то, что едят  

и пьют, что служит питанием» (СРЯ,111:129). 

Концепт 'еда', являясь фрагментом русской языковой картины мира, эксплицирует соответствующие 

понятия, представления, образы, установки, приоритеты, стереотипы и оценки, отражающие специфику 

национального менталитета и мировосприятия, системы социокультурных отношений, традиций, обычаев и 

верований, характерных для русской культуры. 

В доказательство вышеизложенного нами было проанализировано свыше 300 русских пословиц и 

поговорок, обобщенных концептом 'еда/пища'. Все тексты пословиц и поговорок при помощи метода лингво-

статистического анализа в таблице 1 были классифицированы нами по части речной принадлежности с целью 

выявления приоритетного составляющего данного концепта. 

 

Одним из фундаментальных концептов русской культуры и русского языка выступает уже на протяжении 

многих веков макроконцепт 'хлеб '. Комплексное лингвокультурологическое описание его структуры, 

этнокультурного и семантического планов позволяет сделать вывод о том, что концепт 'хлеб ', будучи 

культурной и языковой константой, находится в самом центре концептосферы русского языка. 

Так, в сознании русского человека с концептом 'хлеб' с древних времен прочно связываются 

представления о еде и жизни. Хлеб - едва ли не самое естественное понятие обыденной жизни человека. Люди 

едят всегда и везде. Там, где народ имеет традиции земледелия, есть нечто, что становится его «хлебом», то 

есть не только конкретным продуктом питания, но и символом пищи вообще. 

Хлеб - это пищевой продукт, который выпекается из муки. Он бывает: ржаной, чѐрный, пшеничный, 

белый, пеклеванный. Его характеризуют как свежий, чѐрствый, тѐплый. О хлебе говорят: Отрезать ломоть, 

краюху хлеба; Выпекать хлеб; Сидеть на хлебе и воде (скудно питаться); Посадить, сажать на хлеб и воду 

(наказывать, ограничивая пищу такими продуктами); Перебиваться с хлеба на квас (жить бедно, в нужде); 

Хлебом не корми (разговорное; ничего не надо кому-либо, только бы иметь возможность получить, 

осуществить желаемое). 

Таким образом, в представлении русских хлеб, прежде всего, черный, а потом уже ржаной и белый. 

Хлебу сопутствуют различные осязательные характеристики: горячий, теплый, свежий, мягкий,  

 

черствый, вкусный. Его называют буханка, булка, каравай, хлеб является «нашим богатством». По словам 

Таблица 1. Выявление концептуальной доминанты русской пословичной картины мира из концепта ' 
еда/пища' методом лингво - статистического анализа 

Концептуальная 

доминанта 

Часть речи 

Существительное Глагол Прилагательное Наречие Общее 

количество 

слов в гнезде 

Хлеб 76    76 

Еда, едок 7 20   27 

Соль 13    13 

Обед 11 2   13 

Пирог 13    13 

Вода 12  10  12 

Сытый   12  12 

Голодный   10  10 

Каша 8    8 

Щи 6    6 

ужин 4    4 

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что концептуальной доминантой русской 

пословичной картины мира выступает многоаспектное понятие «хлеб», формирующее на основе паремий 

центральную зону концепта 'еда'. 
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Ю.С. Степанова 'хлеб' относится к константам русской культуры [см. 5]. 

В русской духовной культуре (книжной и народной), в национальной ментальности, в повседневном 

быту и, соответственно, в постоянном словоупотреблении макроконцепт 'хлеб ' несет в себе не только и не 

столько смысл естественного жизнеобеспечения, сколько целый спектр значений духовного образа жизни 

русского народа. 

Являясь базовым компонентом мифолого-религиозного сознания, концептуальная доминанта 'хлеб' 

эксплицирует признаки сакральности, магический, обрядовый и ритуальный характер концептуализации, 

служит этнокультурным ценностным эталоном, символизируя главные аспекты духовности, божественного, 

человеческой судьбы и жизни в целом. 

Концепт 'хлеб' как ключевой знак русской лингвокультуры характеризуется высоким прагматическим 

потенциалом, широким ассоциативным диапазоном функционирования, наличием системы имплицитных 

смыслов, образностью, экспрессивностью. 

Для того чтобы проследить, как языковой знак превращается в одно из ключевых слов русской 

языковой картины мира, обратимся к лингвокогнитивному анализу, который в данной научной статье 

включает в себя классическую процедуру компонентного анализа лексического значения слова и его 

дальнейший анализ на наномасштабном уровне для выявления мельчайших элементов смысла, наносем [2]. В 

Большом Толковом словаре русского языка - 2000 представлено семь толкований концепта 'хлеб', среди них: 

1) продукт, выпекаемый из муки; 

2) изделие из муки определенной формы (буханка, батон, каравай и тому подобное); 

3) зерно, которое перемалывается в муку для выпечки таких изделий; 

4) растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и крупы; злаки; 

5) 1) пропитание, пища; 

2) содержание, иждивение (переносное значение); 

6) 1) средства к существованию; заработок (переносное значение); 

2) самое нужное, самое существенное для жизни; 

7) основной пищевой продукт какой-либо страны, местности (переносное значение). 

Каждая из перечисленных сем, актуализируясь в различных сочетаниях, в свою очередь, вступает в 

системные отношения с логически или ассоциативно связанными референтами. Например, в третьем 

толковании лексемы «хлеб» сема «зерно» связана с референтами «труд», «земледелие», «урожай», «засуха», 

«голод», «жизнь». А сема «тесто» (первое и второе значения лексемы «хлеб» связана с водой, солью (отсюда 

следует происхождение известного исконно русского выражения «хлеб да соль»). Все вышеизложенное 

служит ярким примером происхождения символизации значения слова «хлеб» от частного значения до 

обобщающего смысла: хлеб - это самый важный продукт для существования человека; это-символ пищи, 

жизни. Отсюда следует вывод: нет хлеба - нет жизни. 

В текстах пословиц и поговорок русского народа широко репрезентированы смысловые оттенки 

концепта 'хлеб' и его дериватов, которые развиваются до обобщающих культурно-освоенных смыслов. Так, в 

таблице 2 нами представлен концепт 'хлеб' как в эксплицитной, так и в имплицитной форме выражения 

культурно-освоенного смысла говорящего/слушающего. 

 

Таблица 2. Развитие смысловых оттенков значения концепта 'хлеб' от частного значения до обобщающих 

культурно-освоенных смыслов 
Концепт Пословицы и поговорки Культурно-освоенный смысл текста 

пословиц и поговорок 
 

Будет хлеб - будет и песня Плевать на обед, 

коли хлеба нет 

В первую очередь в доме должен быть 

хлеб; если будет хлеб, все остальное 

приложится 

Чужие хлебы приедчивы Хлеб, которым угощают, может 

надоесть, а свой домашний - уже 

привычный и самый вкусный 

Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь Того, что сделано, уже не изменишь 
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В русском культурном этикете, в особенности в традиции гостеприимства символом гостеприимства 

выступает сдвоенная лингвокультурема «хлеб-соль»: Хлеб-соль ешь, а правду режь; Хлеб-соль кушай, а 

добрых людей слушай; Хлеб с солью не бранится; Без хлеба смерть, без соли смех; Без соли, без хлеба - 

половина обеда; От хлеба-соли не отказываются. За этой традицией стоит вековая история русской народной 

этики, своего рода канон языкового и культурного поведения. 

Таким образом, представление о хлебе как о символе пищи, предписывается в качестве обязательного 

компонента 'еды/пищи' всем носителям русского языка. Предельно ясно каждому из нас - без хлеба нет обеда, 

без хлеба нет жизни. При этом все изделия, которые приготовлены из теста, имеют обобщающий смысл 

своего наименования - пирог. Это самый главный пищевой продукт, который воспринимается в русском 

языковом сознании с ярко выраженной отрицательной коннотацией: Пироги начинкой, но лучший пирог - это 

«пирог с молитвой (хлеб), Пироги до того доведут, что и хлеба не дадут, Ешь пироги, а хлеб вперед береги 

(КОС: пироги - баловство, расточительство, следует помнить о черном дне); Хлеб с водою, да не пирог с 

лихвою (КОС: лучше в скромности, чем в сытости в излишней роскоши). Оценочные суждения фиксируются в 

русском сознании и на уровне языковых формантов - уменьшительно-ласкательных суффиксов: хлебушко, 

хлебушек. Например, Счастье наше в хлебушке; Не примечать, так и хлебушка не едать; Хлебушек ржаной - 

отец наш родной; Хлебушко-калачу дедушка. 

Общеизвестно, что раньше хлеб был важнейшим продуктом, коим остается и по сей день. На Руси по 

количеству урожая ржи и пшеницы судили о том, насколько благоприятным будет год, не придется ли жить 

впроголодь: потому что из ржи и пшеницы будет мука, а из муки хлеб. Можно жить без многих продуктов, но 

без хлеба прожить нельзя. Хлеб в доме должен быть в первую очередь. Поэтому в русской языковой картине 

мира и появилась целая серия поговорок о хлебе, которые носят единый обобщающий смысл - если будет хлеб 

на столе, то все остальное обязательно приложится. Например: Будет хлеб, будет и песня! Плевать на обед, 

коли хлеба нет; Хлеб везде хорош - и у нас и за морем; Хлеба ни куска - и в горле тоска; Хлеб - наше 

богатство. 

 

 

'хлеб' Хлеб везде хорош - и у нас и за морем Культура каждого народа отличается 

своей самобытностью, правители 

разные, но суть человеческая и 

основные ценности всех народов едины 
 Хлеб - всему голова Хлеб - основа, самая главная еда 

каждого человека, именно поэтому он 

обязательно должен быть на столе 
 Говорят - хлебы варят, а щи пекут Многие из народных слухов могут быть 

неправдивыми 
 Без закваски хлеба не месят Без подготовки к делу не приступают 
 Хлеб насущный Хлеб - основной продукт питания 
 

На чужой каравай губ не надувай, а пораньше 

вставай да свой затирай 

Хлеб дается тому, кто трудится 

 Была бы голова на плечах, а хлеб будет  

 Посадить на хлеб и на воду Наказать, оставить без другой еды, - без 
 Перебиваться с хлеба на воду лакомств; иметь самое малое 

 Зарабатывать на хлеб Зарабатывать на жизнь 

 Чужой хлеб горек Жить за чужой счет, самому 
 Есть чужой/свой хлеб зарабатывать на жизнь 

 Не брезгуйте хлебом-солью Гостеприимство; основное правило для 

гостей - отведать еды со стола 

хозяйского дома 
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Из приведенного материала следует, что концепт 'хлеб' осмысливается в русском народном сознании 

как более абстрактное понятие 'пища' [3], что соотносится, в первую очередь, с символом жизни человека и 

понимается говорящим как самый главный продукт питания, который добывается в поте лица. 
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Тҥйін 

Мақалада «Тамақ» сҿзі тіл суретішң непзп бҿліктерітң бірі ретінде зерттеледі. Бҧл ҧғым орыс 

мэдениетш кҿрсететш ҧлттық менталитеттің ерекшелігі жҽне таным, ҽлеуметтік мэдениет қатъшастары, 

дҽстҥрлер, салттар жҽне семмшң жҥйесін ба^ататын қҧрал ретінде қарастырылғаң. 

Summary 

This article explores the concept of 'eating / food' as one of the main fragments of linguistic world. We 

concluded that the concept of 'food' explicated relevant concepts, ideas, images, attitudes, priorities, attitudes and 

assessment, reflecting the specific national mentality and worldview, a system of socio-cultural relations, traditions, 

customs and beliefs characteristic of Russian culture. 

ҾЗБЕК ЖҼНЕ ҚАЗАҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІНІҢ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҒЫ А.К. Рахимжанова - 
Абай атындазы Қаз¥ПУ-дың магистранты 

Орталық Азияны мекен еткен тҥркі халықтары сан ғасырлар бойы біртҧтас қоғамда ҿмір сҥріп 

«кҿшпелілер мҽдениетінің» жоғары сатысын қалыпгастырғаңы тарихтан мҽлім. Тҥркі халықтарының 

мҽдениеті, тілі, ділі, діні тарихи сабақтастықта дамып қалыптасқандығы философиялық, филологиялық, т.б. 

тҧрғысынаң егемендік алғаннан кейінгі жылдардан бермен қарай толассыз зерттеліп жатыр. Бҧның басты 

себебі, Кеңестік қҧрсауда қалған тҥркі жҧртшылығы «ҿздерінің тҥпкі тарихын» ашық айтуда кҿптеген 

кедергілерге ҧшыраған болатын. Егемендіктің арқасында қазақ халқы да «ҧлттық тарихын», «ҧлттық 

қҧндылықтарын» қайтадан жаңа кҿзқарас тҧрғысынан зерделеуге бет бҧрды. Осының нҽтижесінде тілдік 

деңгейлерді де тарихи тҧрғыдан бір-бірімен салыстыра, салғастыра қарастыру ҥрдісі қарқынды дамыды. 

Қазақ жҽне ҿзбек тілдерінің тҥп тегі тҥркі ортақтығына барып саятындықтан, бҧл екі тілде ҧқсас 

фразеологизмдер ҿте мол болып келеді. Осы тілдерде орын алатын лексикалық параллельдер, ҧқсас 

қосымшалар мен дыбыстар сҽйкестігі де қыпшақ пен қарлҧқ топтарының бір текке (тҥркі) жататындығымен 

байланысты екендігі анық. 

Халықтың дініне, мҽдениетіне, дҥңиетанымына, тіршілігіне қатысты қҧнды дереккҿздердің бірі 

фразеологизмдер болып табылатыны жоғарыда айтылды. Яғни, фразеологизмдер кез-келген ҧлттың ҧзақ 

ғасырлар бойы кҿңілге тҥйіп, осы кҥнге дейін жеткізген образдар дҥниесінің тілдік элементтері. Олар - шешен 

ҿрілген, ҽсем ҿңделген бейнелі сҿз оралымдары. Ҽр тілдің фразеологизмдері - сҿздің мҽн мамҧнының 

айқындала тҥсуіне эсер ететін, айтылатын ойды астарлап жеткізетін тілдік бірліктер жҽне халықтың, ҧлттың 

дҥңиетаңымы, ҽдет-ғҧрпы мен салт-дҽстҥрінің айнасы. Дҽл осындай фразеологизмдерге қазақ жҽне ҿзбек 

тілдері ҿте бай. 
47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №3(37),2011 г. 

48 

 

 

Қазақ жҽне ҿзбек тілдеріндегі фразеологизмдердің жасалуына ҧйытқы болып тҧрған сҿздердің 

кҿпшілігі тҥп тҿркіні тҥркі тіліне барып саятын элементтер болып келеді. Бҧл қҧбылыс екі тілдің тарихи 

сабақтастығын ашып кҿрсететін, тіларалық қарым-қатынастың тарихи сипатын танытады. Яғни біртҧтас 

қоғамдық кезеңдерде сол элементтер фразеологизмнің алғашқы пайда болып, қалыптасу процесіне қатысқан 

деп пайымдауға болады. Мҧндай қҧбылыста тҧрақты сҿз тіркестерінен де, мақал мҽтелдер қҧрамынан да анық 

аңғаруға болады. Мысалы, 

Суз суяктан утар, таеқ этдан 

Сӛз сүйектен, таяқ еттен ӛтеді. 

Эгилган бошни қилич кесмас 

 Иілген басты қылыш кеспес  

Эр йигит узи учун тузилар, эли учун 

улар  

Ер жігіт ӛзі үшін туылар, елі үшін ӛлер 

сияқты тағы да басқа тҧрақты тіркестерде тек фонетикалық ҿзгерістер болмаса, қҧрылымы мен семантикасы 

екі тілде де айырмашылықсыз қолданылатынын анғаруға болады. 

Бҧндай ҧқсастықтың тарихи сабақтастығының негізгі бір себебі, ХУ ғ. дейін тҥркі халықтарының бір 

жазба тілді пайдалануы. Яғни ортақ тілде қарым қатынаста болуы. Бҧл туралы А.М. Щербак бҧл туралы былай 

дейді: «Расхождению языков и диалектов постоянно сопутствует их схождение, взаимодействие, поэтому 

каждый современный язык или диалект наследует про языковое состояние не как нечто целостное и 

единообразное, а в виде сложного конгломерата форм и признаков, прошедших сквозь призму многократных 

и разновременных смещений» [2, 22 с.]. 

Жалпы эр тҥрлі тілдерде мағыналас, ҧқсас фразеологизмдердің тууына адам баласының ойлау мен 

қабылдау жҥйесінің негізінен бірдей болатындығы эсер ететіндігі ғылымда ҽлдеқашан мойындалды. Біз де осы 

қағиданы басшылыққа ала отырып, қазақ, ҿзбек тілдеріндегі фразеологизмдердің эквиваленттілік пен тарихи 

сабақтастық себептерін лингвистикалық жҽне экстралингвистикалық факторлардан іздестіруге талпындық. 

Мҧндай факторларға, атап айтқанда, 

1) Арғы тегі тҥркі тілдерінің ортақтастығына алып баратын қазақ жҽне ҿзбек тілдерінің тҿркіндестік 

сипаты; 

2) Казақ жҽне ҿзбек тайпаларының XV ғасырға дейінгі «біртҧтас қоғамдық» қарым-қатынасы. 

3) Тарихи жазбалар мен ескерткіштер тіліндегі ҿзбек тілі лексикасының басым қолданыста 

болғандығы. 

Міне осылайша, қазақ пен ҿзбек халықтарының ҿмір-тіршілік аясындағы, діні мен салт-дҽстҥр, ҽдет-

ғҧрып саласындағы кҿшпелі ҿмір салты тудырған ортақтықтар мен ҧқсастықтар - екі тілдегі фразеологиялық 

эквиваленттілікті тудырған негізгі экстралингвистикалық фактор болып табылады. 

Ал қазақ жҽне ҿзбек тілдеріндегі тарихи сабақтастықтағы фразеологиялық эквиваленттілікті екі тілдің 

фразеологиялық бірліктерін бір-бірімен мағыналық, компоненттік қҧрамдық, қҧрылымдық деңгейлерде 

салыстырып талдау арқылы айқындауға болады. Бҧл жерде ең бірінші мағыналық деңгейге басты назар аудару 

қажет. 

Бҧл жерде ҿзбек жҽне қазақ фразеологиялық жҥйесіндегі эквивалентілік дегенді екі тілдегі 

фразеологиялық бірліктердің грамматикалық-қҧрылымдық ерекшеліктері, стилистикасы ескеріліп, ортақ 

обарзға негізделген, мағынасы мен лексикалық қҧрамы толық не жартылай сҽйкес тҥсетін фразеологизмдер 

деп тҥсіну керек. Фразеологиялық эквиваленттілікті анықтау арқылы ғана олардың тарихи сабақтастығына кҿз 

жеткізуге болады. Сонымен, қазақ жҽне ҿзбек тілдеріндегі фразеологиялық эквиваленттілікті олардың тарихи 

сабақтастығын кҿрсетудегі бірден бір факт ретінде ала отырып: 

а) толық фразеологиялық эквиваленттер 

ҽ) толық емес фразеологиялық эквиваленттер деп екі топқа бҿліп қарастырамыз. 

Толық фразеологиялық эквиваленттер. Негізінен эквивалент фразеологизмдер қазақ пен ҿзбек 

халықтарының психологиялық, этнографиялық, шаруашылық, жаугершілік, мҽдени, ҽлеуметтік 

жағдаяттарындағы ортақтыққа негізделеді. Ондай фразеологиялық бірліктердің морфологиялық жҽне 

синтаксистік деңгейлерінде аздаған айырмашылықтар болғанымен, бірдей образға (бейнеге) негізделіп, 

беретін мағынасы екі тілде де сҽйкес тҥсіп жатады, лексикалық қҧрамы толықтай немесе жартылай ҥйлеседі. 

Мҧндай толық фразеологиялық эквиваленттер екі тілде де молынан ҧшырасады. 

Кез-келген халық тіліндегі бейнелі сҿз тіркестері тҧрақтылығын сақтап қалуы ҥшін бірнеше 
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ғасырларды басынан ҿткеретіндігі мҽлім. Мҧндай тіркестерге арқау болған образ олардың кҥнделікті  

ҿмір тіршіліктеріндегі, қоршаған табиғаттағы суреттерге негізделеді. Екі тілдегі ҧқсас фразеологизмдердің 

сақталып қалуы олардың тҧрмыс-тіршілігі, дҥңиетаңымы, салт-дҽстҥріндегі ҿте ертеден келе жатқан тарихи 

ортақтықты білдіреді. Бҧл туралы ғалым Қ.Калыбаева туыстас тҥркі халықтарының тарихы, мҽдени, 

ҽлеуметтік даму жолы оның оралымдарында айна қатесіз кҿрініс тапқавдығын айтады. 

Бҧған ҿзбек жҽне қазақ тілдеріндегі мына тіркестерді жатқызуға болады: мойнына міну - муйнинга 

минбоқ, ақ жол тілеу - оқ иул тилламоқ, оқ туянинг қорни иерулмоқ - ақ түйенің қарны жарылу, хур қилмоқ - 

қор қылу, куни тузди - күні туды, кузга илмаслиқ - кӛзге ілмеу, кузи очилди - кӛзі ашылу, кузи оч - аш кӛз, икки 

кузи турт булмоц - екі кӛзі тӛрт болу, купни курган - кӛпті кӛрген, кунгил бозламоц - кӛңіл байламац, аез 

тортмоқ - аяғын тарту, жим булмоқ - жым болу, жин урсин - жын ұрсын, жини қузимок - жыны қозу, 

жинига тегмоқ - жынына тию, ичи ачимоқ - іші ашу, ичи пишмоқ - іші пысу, кекирдак чузмоқ - кеңірдегін 

созу, кекса тортмоқ - кексе тарту, тилга келмоқ - тілге келу, кунгли ярим - кӛңілі жарым, кунгли бузилмоқ - 

кӛңілі бұзылу, челаклаб қуймоқ - шелектеп құю, чин кунгилдан - шын кӛңілден, иулдан чиқмоқ - жолдан шығу, 

ораларидан цил утмайди - араларынан қыл ӛтпеу, т.б. Бҧлайша тізіп кҿрсете беруге болатын тіркестер саны 

ҿте кҿп. 

Бҧл мысалдардан тарихи жақтан алғавда қазақ пен ҿзбек халқының тығыз байланыста болғандығын 

кҿреміз жҽне сол халықтардың басынан ҿткен тҥрлі тарихи оқиғалар екі халық тілінде ортақ фразеологиялық 

тіркестердің қалыптасуына негіз болған. 

Қазақ жҽне ҿзбек тілдеріндегі фразеологиялық толық эквиваленттер белгілі бір тақырыптық топтарға 

негізделеді. Мысалы, адамның іс-қимылы мен мінез-қҧлқын сипаттайтын, алғыс-қарғыс мҽнді, табиғат 

қҧбылыстарына қатысты т.б. 

Толық емес фразеологиялық эквиваленттер. Қазақ жҽне ҿзбек тілдеріндегі толық емес фразеологиялық 

эквиваленттер кҿбінесе лексикалық қҧрамдары, синтаксистік қҧрылымдары мен грамматикалық 

қҧрылысының сҽйкес келмеуімен ерекшеленеді, десек те олардың семантикасы айырмашылық болмайды. 

Мысалы: ҿзбек тіліндегі яланзоч сувдан тоймас дген тіркес қазақ тілінде шешінген судан тайынбас 

формасында қолданылады. Сол сияқты, 

Ҿзбек тілінде: пұшайман жеу. 

Қазақ тілінде: пұшайман болу. 

Ҿзбек тілінде: бир майзни қириқ булмоқ. 

Қазақ тілінде: бір нанды бӛле жеу. 

Ҿзбек тілінде: бир ямлаб ютмоқ. 

Казақ тілінде: жалмап жұту. 

Сонымен қатар, қазақ жҽне ҿзбек тілдерінің фразеологиялық қорларында ҽр халықтың ҿзінің ҧлттық 

тҿл мҽдени ерекшеліктеріне негізделген тіркестер бар. Бҧндай фразеологизмдердің бойында тек сол ҧлтқа 

ғана тҽн тҧрмыс-тіршілігін бейнелейді. Мысалы ҿзбек халқы есек малын тҧрмыстарының негізгі кҿзі ретінде 

пайдаланатындықтан, осы жануарға қатысты қазақ тілінде мҥлде қолданылмайтын тіркестер мен мақал 

мҽтелдер бар: 

Эчкининг ажали етса, қассобни сузади 

Ешкінің ажалы жетсе, қасапты сүзеді 

Эшагидан туқими қиммат 

Есегінен тоқымы қымбат 

Эшаги уш танга, туқими беш танга 

Есегі үш теңге, тоқымы бес теңге 

Сол сияқты, ҿзбек тілінде қазіргі қазақ тілінде кездеспейтін: 

умиди пучга чиқмоқ - ҥміті ақталмай қалу, ойына алған ісінің іске аспай қалуы; 

бир чопони икки булмади - дҥниесі қҧралмай қою, жетіспеушілік, таршылық кҿре беру; 

чориқ судрамоқ- бірі екі болмау, жарымау; 

чох қазимоқ- араларына от салу, тату жҥргендерді шағыстырып, сҿз тасу; 

чуви чиқмоқ - ешкімге білдірмей жҥрген жасырыны сырының ашылып қалуы; 

шамолга қарши тупурмоқ - жаман істерге қҧмар, тыйым салған нҽрсені істей беретін сҥйкімсіз; 

кукрагина шамол тегмоқ - басына тҥскен бҽледен қҧтылу, басын аман алып шығу; 

қулози қизимоқ - бір нҽрседен хабары бар болу, жасырын қҧпияны естіп қою; 
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қилдан қирқ ахтармоқ, қилни қирқ ермоқ - бҥге-шігесіне дейін мҧқият тексеру, т.б. фразеологиялық 

тіркестер де молынан кездеседі. 

Сонымен, екі тілдегі фразеологиялық бірліктердің дҽлме-дҽл, толық немесе жартылай сабақтастықта 

болуының тарихи себептері мыналар деп табамыз: 

а) Кҿне тҥркі дҽуірінен бастап жеке халық болып ыдырағанға дейінгі қазақ, ҿзбек арасындағы біртҧтас 

қоғамдық-мҽдени, ҽлеуметтік-рухаңи байланыстар. 

ҽ) Қоршаған ҽлем бҥкіл адамзатқа ортақ болғандықтан, сыртқы дҥниені қабылдау да ҽртҥрлі халық 

санасында біртекті қабылданады. 

Фразеолог ғалым Қ.Қалыбаева қай тілдің болмасын фразеологизмі сол халықтың басынан ҿткен 

тарихының кҿріністерін бойына сіңірген бірден бір қазынасы екнедігін, туыстас бір топқа енетін ҽр халықтың 

мҽдениетінен, салт дҽстҥрі мен ҽдет ғҧрпынан хабардар ететін ақпарттық мол мағлҧмат арқалаған айшықты 

сҿз оралымдарын салыстыра қарастыру ҥлкен нҽтижелерге қол жеткізетіндігін атап кҿрсетеді: ―Себебі, олар 

сол оралымдарды қалыптастырушы халықтың ақиқат болмысты танып-білуінен жинақталған тілдік бірліктер. 

Ал, мҧндай тілдік бірліктер сол халықтың мҽдени жҽне этникалық даму, қалыптасу тарихымен, ой санасымен 

бірлікте біте қайнасу нҽтижесінде қалыптасқан. Демек, туыстас тілдердің ҿзінде олардың этникалық жҽне 

мҽдени қҧндылықтарын бойына сіңірген осындай тіл айшықтарын сол халықтардың тарихымен, танымдық іс 

ҽрекетімен тығыз сабақтастықта этнолингвисти- калық бірліктер ретінде қарастыру бҥгінгі тҥркітану ғылымы 

ҥшін аса маңызды» [1]. 

Біз қазақ, ҿзбек тілдеріндегі тарихи сабақтастықты қарастыру барысында, тҥркі тілдерінің қарлҧқ жҽне 

қыпшақ бҧтағына жататын екі тілдің тҥркі негізді болғаңдықтаң, айырмашылықтан гҿрі ҧқсастықтарының 

молдығына кҿз жеткіздік. 

Бҧдан шығатын қорытынды, ҧзақ ғасыр ғасырлар бойы ҿзбек, қазақ этностарының тығыз қарым- 

қатынаста болуы олардың мҽдениетінде, тілінде, дҥңиетаңымында айқын із қалдырып, тҧрақты тіркестер 

мағынасында сақталып қалған. 
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Резюме 
В данной статье расматривается историчес^е сходство узбекского и казахского фразеологизмов. 

Summary 
This article touches upon the historical similarities between Uzbek and Kazakh languages. 

ҚЫПШАҚ-НОҒАЙ ТОБЫНДАҒЫ ТІЛДЕРДІҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

Н.Айдосова - 
Абай атындазы Қаз¥ПУ-дың 3 курс студенті 

Тіл - қоғамдық қҧбылыс, ол-халық ҿмірінің, тарихының айнасы. Тарихта, қоғамда болып жатқан 

ҿзгеріс, жаңалық атаулының барлығы ҽуелі тілден кҿрініс табады, орнығады, сосын халық мҧрасына 

айналады. Тілді зерттеу арқылы, оның тҥп негізін тексеру арқылы халық, ҧлт ҿмірінің кезеңдерін, тарихын 

анықтауға болса, тарихы арқылы тілде болған ҿзгерістерді танып білуге болады. Қоғам даму кезеңдерін 

зерделеу арқылы тілдің эволюциялық ҿсу ҿрісін саралай, жіктей аламыз. 

Қазақ тілі тарихында елеулі із қалдырған дҽуірдің бірі - Ноғайлы дҽуірі. Қ^іпшақ-ноғай тобы тілдері 

тарихын зерттеу ҥшін бҧл дҽуірдің маңызы зор. Тіл тарихшысының ҿткен ғасырлар тілінің лексикалық 

қазынасын, грамматикалық қҧрылысын зерттеу ҥшін жҥгінері ҿткен дҽуірдің мҧралары болмақ. 

Еділден Донға дейінгі Кубанның кең даласын, Арал теңізі мен Каспий ағасын, Қырым мен Кавказ 

арасын кең жайлаған ноғай-қыпшақ ҧлыстарының тілі мен қазақ ҽдеби тілі арасындағы сҽйкестіктер мен 

ортақтықтар болса, олардың арасындағы жалғастық дҽстҥрдің бар екенін кҿрсетіп, тҥркі тілдерін  
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қалыптастырудағы мҧның рҿлін, оған қандай дҽрежеде негіз болғанын ашу маңызды. Бҧл - бҥгінгі кҥн 

талабынан туындап отырған қажеттілік. 

ХІV-ХV ғғ. қазақ, ноғай, қарақалпақ тілдері Ноғай Ордасында туындап кейінгі дҽуірлерде осы 

бірлестікте туындағаң тілдік ҧқсастықтары мол. 

Ноғайлар, қазақтар мен қарақалпақтар бҿлініп шыққан Алтын Орда мен Ҥлкен Ноғай Ордасының 

қҧрамында болған қыпшақ тайпалары. Сонымен қатар, «Алабҧғат татарлары (ноғайлар) деп Қалмақ жері 

Каспий ауданы Ҧлан-Холл бекетіндегі Северный қыстағында тҧратын салыстырмалы тҥрде алғанда шағын 

этникалық топ ҿкілдерін айтамыз. Ресми қҧжаттар мен тарихи ҽдебиетте бҧл топ «кҿшпенді алабҧғат 

татарлары» деп берілген. Алабҧғат татарларының этникалық тобы ноғай, ҿзбек, тҥркмен, қазақ, қазан 

татарлары мен қалмақтар сияқты тҥрік жҽне монғол тектес этникалық топтардың сіңісуі нҽтижесінде 

қалыптасқан. Алабҧғат татарларының этногенезінде ноғай компоненті басым болса керек, олар да ҿздерін 

ноғайлар санайды. 

Сонымен, алабҧғат татарларының тілі тҥркі тілдерінің қыпшақ тобына жатады. Міне, осындай деректер 

бір кездері ноғайлылықтар деп есептелген тҧтас бір ҧлыс ҿкілдерінің қазіргі таңда ҽр тектес, бірақ туыстас 

халықтар қҧрамында ҿмір сҥріп жатқанына дҽлел болады. 

ХГV-ХVІІ ғасырлардағы халқымыздың мҽдени-рухани ҿмірінде жаңа қҧрала бастаған халықтың сҿйлеу 

тілі мен оны қҧраған ру-тайпалардың ҽріден келе жатқан поэзиясы тілінің негізінде ауызша дамыған ҽдеби тіл 

қызмет етті. Яғни, ХІХ ғасырдың ІІ жартысының басталатын қазақтың тҿл жазба ҽдеби тіліне дейін оның 

ауызша тараған ҽдеби тілі ҿмір сҥрді. Сонымен қатар Орта Азиялық тҥркі ҽдеби тілі дҽстҥріне негізделген 

жазба ҽдеби тілі де болған. Ҽдеби тілдің бҧл екі типі қазақтың тҿл, ҧлттық жазба тілінің тез қалыптасып, ҽрі 

қарай дҧрыс дамуына бірден-бір жол ашып, арнасын салды [1, 16.]. 

Қазақ халқы ҽр тҥрлі тайпалық одақтар мен ҧлыстардың қҧрамында болған бір тектес тҥрік руларынан 

қҧралды. Осындай тілі ортақ, ҽдет, салты ортақ рулардың бір тобы қазақтарға Ноғай Ордасынан қосылды. Ал 

бҧл ортаның екі-ҥш ғасыр бойында ҿмір сҥріп тҧрғаны тарихтан белгілі. 

Монғол дҽуірінде батыста атақты Алтын Орда мемлекеті қалыптасты. Жошы ҧлысына қарайтын бҧл 

мемлекеттің қҧрамына орыс жері, Бҧлғария, Дешті Қыпшақ, Қърым, Солтҥстік Кавказ, Хорезм жері кірді. ХV 

ғасырда Алтын Орда ҥш хандыққа - 1420 ж. Қырым хавдығына, 1433 ж. Қазан хандығына, 1466 ж. Астрахань 

хавдығына бҿлшектенеді жҽне оның қҧрамынан кҿшпелі ҿзбектер тайпалы одағы мен ноғайлар (маңғыттар) 

бҿлініп шығады. 

Алтын Орданың ыдырауы жҽне Ақ Орданың ҽлсіреуі барысында Қазақстан территориясында пайда 

болған ірі мемлекеттік қҧрылымдардың бірі Ноғай Ордасы болды. Ноғай аталған халықтың негізін монғол 

жаулаушыларының қҧрамында болған рулар қалыптастырғаң. Олар жергілікті қ^іпшақ тектес елдермен 

араласып, уақыт ҿте келе жеке халық ретінде дҥниеге келген. Ал Ноғай Ордасының нышаны Алтын Орда 

ҽлсіреп, қҧлдырауға бет алған кезде байқала бастаған. 

Ноғай Ордасы ХІІІ ғасырдың екінші жартысында бҿлектене бастады. Бҧл ҥрдіс Едіге би тҧсында ХІV 

ғасырда да жалғасып, оның баласы Нҧраддиннің кезінде аяқталды. Ноғай Ордасындағы ҥстем тайпа 

маңғыттар болды. 

«Ноғай», «ноғайлықтар», «Ноғай Ордасы» деген терминдер алғаш рет ХVІ ғасырдың басында ғана 

пайда болды. Ноғайлықтар ҿздерін маңғыт деп, ал ҿз ҧлысын - «Маңғыт жҧрты» деп атаған. Оларды кҿрші 

халықтар ХV ғасырда осы атымен білген. 

ХІІІ ғасырдың екінші жартысында маңғыттар Алтын Орданын уақытша билеушісі тҥмен басы Ноғай 

иелігінің қҧрамына кіреді. Осыдан барып «Ноғай Ордасы» ҧғымы шыққан [2, 188-189.]. 

Ноғай Ордасының негізгі территориясы Волга мен Жайықтың арасындағы жазықта, оның орталығы 

Волганың тҿменгі бойында немесе Сарайшық (Жайықтың) ауданында болатын. Шығыста ноғайлар Жайықтың 

сол жағалауы бойында кҿшіп-қонып жҥрді, солтҥстік-батыста олардың кҿшіп- қонып жҥрген жерлері Қазанға 

дейін, оңтҥстік-батыста Арал ҿңірі мен Хорезмге жететін. 

Ақ Орда қҧрамында болашақта ноғай, қарақалпақ, ҿзбек, қазақ халқының қҧрылу ҥрдісінде негізгі рҿл 

ойнаған тайпалар болды. Сол кезде батыстағы Ноғай хандығы мен шығыстағы Моғолстан жеріне дейінгі кең 

байтақ ҿңірде қоныстанған халық қазақ тайпалары еді. Ноғай Ордасының қҧрамына маңғыттармен бірге 

қоңырат, найман, арғын, қаңлы, алшын, қыпшақ, кенгерес, қарлҧқ, алаш, тама жҽне басқалары енді. Ноғайлы 

Ордасының негізін қалаған Едігеге, оның ҧрпағы Нҧраддынға, ноғай батырлары Орақ, Мамай, Қдрасай, Қази, 

Нҽрік, Шора, Ер Кҿкше, Ер Қосай, Айсанның ҧлы Ҽметке арналған жырлар осы мемлекеттік иелікте дҥниеге 

келді. Ноғай Ордасын мекендеген тайпалар қазіргі Ставрополь ҿлкесінде, Дағыставда, Қарашай-Черкес 

облысында тҧратын ноғай ҧлтының, қырым татарларының, қазақ халқының этникалық қҧрамына енді. 
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Сол кездегі Орда басшылары арасында билік пен жайлау ҥшін ҥнемі кҥрес жҥріп жатты. Алтын 

Орданың қираған тамтығынаң қҧрылған басқа да бірлестіктер тҽрізді Ноғай Ордасы да этникалық қҧрылым 

емес, кҿбіне саяси қҧрылым болды. Ноғай Ордасын мекендеген тайпалар қазақ халқы қалыптасуының кҥрделі 

этникалық ҥрдісіне тікелей қатысты. 

ХVІ ғасырда Ноғай Ордасының Орыс мемлекетімен сауда-экономикалық жҽне саяси байланыстары 

бірте-бірте қалыптаса бастады. Ноғайлықтардың ХV-ХVІ ғасырларда бҧрынғы Алтын Орда империясы 

жерінде елеулі кҥшке айналғанын кҿрші ірі мемлекеттер қатты ескерген. Ресей де, Тҥркия да оларды ішке 

тартып, ҿз жақтарына шығаруға ҥмтылған. Ҽсіресе, орыс патшалығының ноғай кҥштерін ҿздерінің тҥпкілікті 

мақсаттары жолында есеңгіретіп тастап отырғаны, ҿздеріне керек адамдарды кҿзден таса қылмай, оларға сый-

сыяпат беріп, кейде Ресейге кҿшіріп ҽкелгені, одақтастары айнып кетпес ҥшін аманаттар алып отырғаны терең 

ойластырылған қадам еді. Ресей мемлекеті қанатын кең жайып, кҿрші елдерді бодан ете бастаған шақта ҽскер 

кҥшіне ғана емес, ҽлгі елдерге ҿштігі бар ҥлкен рулар мен тайпаларға да сҥйенген. Ноғайлар Алтын Орданың 

ыдырауы дҽуірінде негізінен осындай қызмет атқарған. Басқа мысалға тоқталмағанда, Едігенің Тоқтамыс 

ханға кҥресі Алтын Орданың шаңырағын шайқалтуға кҿп ҽсер еткені мҽлім. Ноғайлы тарихын сҿз еткенде, ол 

халықтың Алтын Орда керегесін қҧлатуға атсалысқан, кейде Ресей мҥддесіне қайшы келген жерлері де 

кездесіп отырады. 

ХVІ ғасырдың екінші жартысында Қазан жҽне Астрахань хавдықтарының Ресейге қосылғаңнаң кейін, 

Ноғай Ордасы бірнеше дербес иеліктерге ыдырады, оның ыдырау ҥрдісінде халықтың бір бҿлегі қазақтың 

Кіші жҥзінің қҧрамына енді. 

Ноғай Ордасының қазақ хандығы қҧрылуы кезіндегі жҽне ҽдебиеті мен тарихындағы ҥлес салмағын осы 

Кіші жҥз қҧрамына енген топпен ҿлшеу жеткіліксіз. 

Ноғайлар Солтҥстік Кавказға іргелес далалықтарды, Еділ, Жайық бойларын қоныстанғаны белгілі. Ал 

қазақтар Еділдің тҿменгі ағысына дейінгі жерлерді иемденетін. Ноғайлар мен қазақтар аралас- қҧралас отыра 

берген; кей ауылдар бірге кҿшіп те жҥрген, кейде қазақ хандары мен ноғай билері қыз алысып, қыз берісіп 

тҧрған. Ара-тҧра жайлау-қыстаулар ҥшін, олжа ҥшін соғысып қалып отырғанымен, ноғайлар мен қазақтар 

біршама тату кҿршілік қҥрғанға ҧқсайды. Ҿзара туыс екі Орда - ноғайлар мен қазақтардың бірге кҿшіп жҥрген 

уағын «қой ҥстіне боз торғай жҧмыртқалағаң» алтын заман ретінде бағалайды Шоқан. 

Қазақтар мен ноғайлар кейде тіпті жауға бірге аттанатын болған. Екі халықтың этникалық қҧрамы бір 

дейтін де, тіліндегі, салтындағы айырмашылық жоққа тҽн еді. Сондықтан кҿңіліне билеушісі жақпаған рулар 

бір ҧлыстан екінші ҧлысқа ауысып ҿте берген. Бҧл ағым кҿбіне қазақтан ноғайға қарай емес, керісінше болған. 

«Алаштан қазақ тараған, Ноғайлыға қараған, Жауға алдырмай ноғайлар, Бір- біріне жараған, Ноғайдан қазақ 

бҿлініп, ҥш жҥз болып тараған...» деген жолдар осындай тарихи жағдайлар кезінде айтылса керек. 

Ноғай ордасындағы тҥрік руларының қазақ хавдығының қҧрамына кҿптеп ҿткен бір уағы - ХVІ 

ғасырдың 50 жылдары. Орыстарға қарсы партия басшысы - қазақ эпостарында Орақ деген атпен мҽлім Жҥсіп 

би мен Исмайыл (Смайыл) бидің арасындағы кҥрес Жҥсіп ҿлімімен аяқталды. Осы аласапыран кезінде Жҥсіп 

пен оның ағасы Мамайдың, немере ағасы Жаңбыршының жақтастарының кҿбі қазақ хандығына ҿтіп кетеді. 

Ноғай Ордасындағы бірталай тҥрік руларының қазақ халқының қҧрамына енген тағы бір уағы - ХVП 

ғасырдың орта шені. Торғауыттар Еділге келгенде ноғайдың біраз рулары осы қалмақтардың қол астына қарап 

қалған да, негізгі бҿлігі Еділдің Қърым бетіне ҿтіп кеткен. Бірнеше жылдан соң қалмақтардың қол астында 

қалған рулар тҥгелдей дерлік қазақтарға қосылады. 

Қазақстан Ғылым Академиясы орталық кітапхаңасының қолжазба қорындағы «Мҧрын жыраудың 

ҿмірбаяны жҽне қысқа ҿлеңдері. Кҿкше батыр» қолжазбасында мынадай мҽлімет беріледі: «Ноғайдың ҽуелі 

келіп жайлаған жері Ҽз Жҽнібек ханның Астраханнан келіп орын алуы мен ноғайлар да осылай қарай ҿте 

бастады. Ҽз Жҽнібектен бҧрын бҧның алдын қалмақ иеленіп қалып бермеген, сонан ноғайдың ерлері қалмақты 

бостырған. 

Ноғайдың тарауы ҥшке бҿлінеді: 

1) Қарақыпшақ ноғай, оларға: Қобылавды батыр жатады. 

2) Қърымды ноғайға жататын: Ер Кҿкше, Ер Қосай, Айсанның ҧлы Ахмет, Ақжонас ҧлы Ер Кеңес, 

Асанқайғы, Ер Абат, Қарға бойлы Қазтуған, Нҽрік ҧлы Шора, Шынтас ҧлы Тҿрехан т.б. 

3) Шер куртты ноғайға жататындар: Алатайлы Аңшыбайдың тҧқымы Едіге, Мҧса, Нҧраддын, Орақ, 

Мамай, Қарасай, Қази. 
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Ең ҽуелі Едіге батыр Жем бойынан Қанқожа деген қалмақты Ҥш Бҿкенбайға дейін қуып, жерді 

кеңіткен. Оның артынан Ноғайдың ерлері жалғаса береді. Ҽр батырдың ҿзінің қарауына алған еліне жерді 

кеңіте бастады. Сҿйтіп қалмақ босып кетті. 

Ноғайлар осыдан кейін ҥшке бҿлініп кетті. Осыған бҿлінуге келген жерінің аты - Мҽслҽкаттың тҿбесі. 

1) Асанқайғы жалғыз баласы Абат ҿлген соң жер қараушым жоқ деп, Сырдариясын жағалап, 

кҥншығысқа қарай Нҧрдың Қарабатырына кетеді. 

2) Қарға бойлы Қазтуған Мҽслҽкаттың тҿбесінен шыққан соң Ала Қырдың бойын Шағадамның 

қаласының сыртымен Ок балқанның ҥстімен сонан су ішіп ҽрі Шам Шҽрі Мысырға қарай ҿтіп кетеді. (Мҧрын 

жырау жердің атын мҿлшерлеп қана айтып отырғанға ҧқсайды) 

3) Мҧнда қонысты қия алмай қалған Ҽз Жҽнібек хан. Астраханды салдырған, соны қия алмай осында 

отырып қалды». 

Мҧраттың маған айтуы осы» [3, 3]. 

Ноғай Ордасының белгілі билері мен мырзалары: Мҧса, Жаңбыршы, Мамай, Орақ, Алшы Смайыл 

(Исмайыл), Қазы, Телағыстар қазақ эпосының қаьармавдарына айналды. Бҧл қҧбылыстың себебін тҥсінбеген 

проф. П.А. Фалев қазақ батырлар жыры тҥгелдей ноғайлардан алынған деген теріс қорытындыға келеді. Бҧл 

жерде біз қазақтар мен ноғайлардың ҧзақ уақыт бойы Алтын Орданың қҧрамында бірге болғавдығын, екі 

халықтың бірлігінің ХVП ғасырға дейін ҥзілмегенін, сондықтан біздің фольклорымыздың, ҽдебиетіміздің тҥп 

тамыры ортақ екендігін еске саламыз» [4, 34-35]. 

Жалпы Ноғай Ордасының Қазақ хандықтарының қалыптасуына ҥлкен ҽсері болған. Қарақалпақ халқы 

да осы Орданың қҧрамына кірген қҧмық, балқар, қарашай халықтары тҧрады. 

Бҧл кҥнде бҧрын ноғайлы ҽдебиеті делініп келген туындылардың кҿпшілігі қазақ ҽдебиетінің қорында 

сақталып, оның тҿл туындыларына айналып кеткен. Тілдік ерекшеліктері де байқала қоймайды. Ноғайлы 

дҽуіріне жататын қазақ ҽдебиетінің мол да қҧнарлы саласы - жыраулар мен ақындар шығармашылығы. 

Ежелден аттары ҽйгілі болып келген қазақ жырауларын ел ноғайлы немесе ноғайлыдан шыққан деп 

аңыздайды. 

Ықылым заманнан еншісі бҿлінбеген ноғай ағайындылар қазақ халқына деген жҥрек тҥкпірінде 

берік ҧялаған іңкҽрлік сезімін ҿсер ҧрпақ зердесіне қҧйып келеді. 

Осы тарихи даму ҥдерісін есепке ала отырып тҥркітанушы ғалым Н.А. Баскаков қазақ, қарақалпақ, 

ноғай тілдерін тҥркі тілдерінің қыпшақ-ноғай тобына жатқызады [5, 87]. Демек, қазақ, қарақалпақ, ноғай 

тілдері тарихи даму процесін бірге басынан кешірген туыстас тҥркі тілдері болғандықтан олардың 

лексикалық, фонетикалық, грамматикалық ҧқсастықтары басым. 
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Резюме 
В статье рассматривается история развития тюркских языков кыпчакско-ногайской подгруппы. 

Summary 
In article are considered history of development of Turkic languages kypchaksko-nogajskoj subgroups. 
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CЕМАНТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ЕМУ КЫРГЫЗСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ 

Урмат Маккамбай - 

преподаватель Жалал-Абадского института права, бизнеса и компьютерных технологий Международного 

Университета Кыргызстана 

Термин «неопределѐнный артикль» указывает на то, что имя существительное английского языка в 

своѐм значении не конкретизировано, не определено. Но в тоже время английское существительное, перед 

которым стоит неопределѐнный артикль «а (an)», в самом общем виде причисляется к какому- либо классу 

однородных предметов. 

«Существительному, выражающему понятие, объѐм которого составляет класс как целое и класс как 

множество, противопоставляется существительное, выражающее понятие объѐмом в единицу предельного 

членения и оформленное неопределѐнным артиклем» [8]. 

По вопросу обозначения семантики неопределѐнного английского артикля имеется много различных 

обозначающих терминов. 

Так, например, авторы теоретической грамматики английского языка считают, что неопределѐнный 

артикль имеет так называемое «вводящее значение»: «Мы предлагаем термин «вводящее» значение 

неопределѐнного артикля потому, что неопределѐнный артикль служит способом введения в изложение 

нового предмета (лица). Эта функция неопределѐнного артикля противопоставлена анафорическому 

употреблению определѐнного артикля, который, как указано выше, служит способом дальнейшего 

постоянного указания на предмет, введѐнный неопределѐнным артиклем» [11]. 

Беляева М.А. полагает, что значение неопределѐнного артикля причисляющее: «Неопределѐнный 

артикль просто причисляет какой-либо предмет к классу однородных предметов, но не выделяет его. Поэтому 

эта функция неопределѐнного артикля часто называется причисляющей: a table ‗стол‘ (относящийся к классу 

столов вообще), a dog ‗собака‘ (относящийся к классу собак вообще), a house ‗дом‘ (относящийся к классу 

домов вообще) и т.д.»[6]. 

Гуренко Л.И. считает, что значение неопределѐнного артикля базируется на синкретизме обозначаемых 

существительными предметов как объектов называния и, следовательно, неопределѐнный артикль указывает 

своей семантикой на единичную расчленѐнность английского существительного: «Единичная расчленѐнность 

значения конкретного существительного, обусловленная соотнесѐнностью с единицей класса понятия, 

характеризуется в большинстве случаев появлением у существительного добавочного значения 

«неопределѐнности», которое приписывается неопределѐнному артиклю» [8]. 

Авторы нормативного вузовского учебника по грамматике английского языка Качалова К.Н. и 

Израилевич Е.Е. придерживаются мнения, что имеющиеся в английском языке неопределѐнный и 

определѐнный артикли исполняют различные функции. Неопределѐнный артикль указывает на 

существительное, обозначающий предмет, не выделенный из класса однородных предметов, ещѐ неизвестных 

собеседнику или читателю (классифицирующий артикль); определѐнный же артикль указывает на 

существительное, обозначающее предмет, выделенный из класса однородных предметов, известный 

собеседнику или читателю (индивидуализирующий артикль). 

«В английском языке имеется два артикля: классифицирующий (the Classifying Article) - a (an) и 

индивидуализирующий (the Individualizing Article) - the» [12]. 

Германист Фридерих В. считает, что в английском языке значение артикля обусловлено его основным 

предназначением: неопределѐнный артикль указывает на значение неопределѐнности сочетающегося с ним 

существительного, а определѐнный артикль - на значение определѐнности такого существительного. При 

первом употреблении существительного применяется неопределѐнный артикль, при повторном и 

последующем наименования предмета уже применяется определѐнный артикль[17]. 

Думается, что из пяти вышеозначенных терминов, обозначающих план содержания неопределѐнного 

артикля: 1) вводящее значение, 2) причисляющее значение, 3) значение расчленѐнности, 4) 

классифицирующее значение и 5) значение неопределѐнности - наиболее приемлемым для нашего 

сопоставительного анализа является термин «классифицирующее значение». 

С точки зрения плана содержания неопределѐнный артикль указывает на предмет, с наименованием 

которого он связан, как на одного представителя того или иного класса предметов (безразличного какого, т.е. 

любого). «Какого-либо момента индивидуализации с этим артиклем не связано. Это  
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- артикль классифицирующий. Например: an English verb ‗английский глагол‘: какой-то, любой глагол 

английского языка; I saw a dog ‗Я увидел собаку‘: какую-то собаку, собаку, а не кошку» [15]. 

Артикль, как известно, является дейктическим средством. Он указывает, выделяет, дифференцирует 

обозначенный предмет «... посредством соотнесения с лицами и предметами, находящимися в том или другом 

отношении к говорящему лицу» [3]. Наряду с другими дейктическими средствами, такими как: дейктическая 

частица, дейктическое местоимение, дейктическое определение и др., - артикль в самом общем виде, без 

чѐткой конкретизации, указывает на обозначаемое, номинируемое лицу или явление. 

«Классифицирующий же дейксис в чистом виде - это дейксис номинации, которая выражается при 

помощи неопределѐнного артикля, причѐм эта разновидность дейктической ориентации распространяется на 

всѐ именное словосочетание»[5]. 

Точнее того, в нормативной грамматике имеется радикальное мнение, полностью отрицающее 

общепринятые в германистике, в том числе и в англистике, термины «определѐнный» и «неопределѐнный 

артикль». «В традиционной английской грамматике артикль (the Indefinite Article), а артикль the - 

определѐнного артикля (the Definite Article). Эти термины, однако, вводят учащихся в заблуждение, поскольку 

во многих случаях они не соответствуют значениям, выражаемым артиклями. Принятые в данном учебнике 

термины «классифицирующий артикль» и «индивидуализирующий артикль» более точно, как нам 

представляется, отражает значения, выражаемые артиклями» [12]. 

Таким образом, мы будем в данной статье и во всей нашей работе пользоваться термином 

«классифицирующее значение», приписывая его именно неопределѐнному артиклю английского языка, 

поскольку данный термин наиболее однозначно и адекватно отображает суть плана содержания 

неопределѐнного артикля [14,15,18]. 

Классифицирующее значение английского неопределѐнного артикля реализуется, как показывает наше 

рассмотрение языкового материала, в пяти конкретных случаях: 

I/. Когда неопределѐнный артикль тяготеет к значению числительного one (один); 

II/. Когда речь идѐт о лице или предмете именно данного класса, в отличие от лиц или предметов 

другого класса; 

III/. Когда существительное обозначает, кем или чем является лицо или предмет, о котором говориться 

в предложении; 

IV/. Когда имеется в виду любой представитель данного класса лиц или предметов; 

V/. Когда речь идѐт о каком-нибудь одном лице или предмете, ещѐ неизвестном собеседнику или 

читателю и упоминаемое впервые; 

Рассмотрим данные конкретные случаи экспликации классифицирующего значения английского 

неопределѐнного артикля и их функциональные соответствия в кыргызском языке. 

I/. Когда неопределѐнный артикль тяготеет к значению числительного one (один): 

1) That is how we came to have a second family. The small house was considered an independent household 

with its own grounds and its own cattle, but, actually, we lived together [16]. 

1- a) Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей 

усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе [1]. 

1- б) Ал ҥй жонунан ҿзҥнчҿ тҥтҥн болуп саналып, мал оокаты, чарбагы бҿлҿк болгону менен, 

чынында биз баарыбыз бир ҥй-бҥлҿ болчубуз [2]. 

В английском примере 1) неопределѐнный артикль совместно со словосочетанием a second family 

употреблено только в одном начальном предложении. Мы же привели в данном примере 1) целый небольшой 

контекст. Здесь всѐ дело в том, что данный небольшой контекст выражен в кыргызском языке всего одним 

предложением, правда осложнѐнным, - 1-б). 

Данное предложение 1-б) осложняется кыргызским деепричастным оборотом «болуп саналып». 

Деепричастная форма глагола на «-ып» выступает в данном случае в роли обстоятельственного члена, обладая 

при этом свойством выражать признак действия. «Функционально деепричастный оборот отличается от 

обстоятельств и сказуемых придаточных предложений только уровнем синтаксического членения 

предложения» [9,10]. 

Заключая в себе полипредикативность, данный деепричастный оборот осложняет простое кыргызское 

предложение, а вместе с этим и осложняет процесс его перевода на русский язык, а через него и на 

английский. В двух последних языках одно осложнѐнное кыргызское предложение передано 
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двумя самостоятельными предложениями, одно из которых является простым распространѐнным 

предложением с однородными членами предложения. 

Конкретное значение английского неопределѐнного артикля в словосочетании a second family в 

примере 1) близко к значению числительного one (один). 

Перевод английского примера 1) был сделан с русского примера 1-а), а русский пример был, в свою 

очередь, переведѐн с кыргызского предложения 1-б). И потому можно считать, что английскому сложному 

существительному a second family в примере 1) соответствует кыргызское «ал ҥй» в примере 1-б). 

В кыргызском примере 1-б) семантическую функцию английского неопределѐнного артикля «а» 

выполняет указательное местоимение «ал» (тот), которое также, как и данный артикль, эксплицирует 

единственное число сочетающегося с ним существительного. 

Как отмечается в нормативной грамматике кыргызского языка, «некоторые из этих же местоимений 

(ал, бул, ошол, ушул, тиги) могут выступать в предложении совершенно самостоятельно так же, как имена 

существительные. При этом они получают морфологические свойства имѐн существительных, т.е. склоняются 

и образуют форму множественного числа» [4]. 

Но, всѐ же, эксплицируя ед. число существительного, данное указательное местоимение «an» имеет 

своей основной семантической функцией указывать на предмет или лицо, «. находящееся на дальнем плане, 

соответствующее в русском языке местоимениям ‗тот, вон тот‘» [4] и никак не выражает никакого значения, 

близкого к имени существительному. То есть семантические функции английского неопределѐнного 

местоимения «а» и кыргызского указательного местоимения «ал» по сопровождению сочетающихся с ним 

существительных совпадают не полностью. 

II/. Когда речь идѐт о лице или предмете именно данного класса, в отличие от лица или предметов 

другого класса: 

2) «Do you think I‘d ever come to ask you if I had a leg instead of this stump?» [16]. 

2- a) «Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить?»[1]. 

2- б) «О, кокуй-ой, жарыктык менин тҿрт мҥчҿлҿрҥм соо болуп, колумдан келсе, ҿзҥм эле баягыдай 

каптарды арабага ыргытып- ыргытып жиберип, шакылдата айдап кейтпейт белем!» [2]. 

Английское существительное a leg (нога) употреблено в примере 2) с неопределѐнным артиклем «а», 

поскольку в данном предложении данное имя a leg противопоставляется другому имени существительному a 

stump (обрубок). 

Отметим, что английский пример 2) был переведѐн с русского предложения 2-а), в котором также 

наблюдается, противопоставление двух существительных: нога - обрубок. 

В свою очередь, русское предложение 2-а) было переведено с кыргызского 2-б), в котором нет никакого 

противопоставления имѐн, а более того, употреблено наименование - гипероним «тҿрт мҥчҿлҿрҥм» (четыре 

конечности). 

Таким образом, семантическая функция противопоставления одного класса предметов другому классу 

при употреблении грамматической формы только одного имени кыргызскому языку не свойственна. Такие 

противопоставления характерны для кыргызского языка только при употреблении противительных союзов: а, 

ал эми, бирок, антсе да и др., например: Мына бул кара дарыны жарасына сҥрт, а бул кызыл дарыны ичир (К. 

Жантҿшев) [7]. 

III/. Когда существительное обозначает кем или чем является лицо или предмет, о котором говорится в 

предложении: 

3) And casually spitting through my teeth like a regular driver, I sauntered off with an air of importance, 

dragging the whip behind me [16]. 

3- а) И, как завзятой ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно 

покачивая плечами [1]. 

3- б) ... тиги чоң арабакечтерди туурап, чырт тҥкҥрҥп, камчыны сҥйрой, жайбаракат теңселип бастым 

[2]. 

В английском примере 3) неопределѐнный артикль «а» обозначает конкретно в словосоче-тании a 

regular driver (завзятой ездовой), кем является поименованный объект речи. 

В кыргызском предложении 3-б) означенному английскому словосочетанию с неопределѐнным 

артиклем соответствует развѐрнутый деепричастный оборот «тиги, чоң арабакечтерди туурап». 

«В глагольных словосочетаниях в качестве зависимого компонента может выступать деепричастная 

форма глагола, которая сочетается с главным компонентом способом примыкания и выражает отношение 

образа действия или причины и цели» 
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В приведѐнном выше кыргызском примере 3-б) зависимый компонент, выраженный деепричастием, 

определяет образ действия, присущий поименованному объекту речи. Семантика кыргызского примера через 

означенный деепричастный оборот «тиги, чоң арабакечтерди туурап» поясняет образ действия обозначаемого 

лица, в то время как английское словосочетание с неопределѐнным артиклем a regular driver эксплицирует 

также характеристику именуемого лица, а именно, кем является данное лицо, какие свойства оно проявляет и 

какие действия совершает. 

Думается, что конкретным образом английскому неопределѐнному артиклю в его семантической 

функции выделять сущность именуемого лица или предмета в примере 3): a regular driver - соответствует 

некоторым образом в деепричастном обороте «тиги, чоң арабакечтерди туурап» в примере 3-б) указательное 

местоимение дальнего плана «тиги». 

Как известно, в кыргызском языке указательные местоимения имеют в соей семантике различные 

планы пространственной ориентации. 

«Многообразие форм указательных местоимений связано с большим дроблением ближнего и дальнего 

плана. Поэтому эти местоимения представляют своеобразную градацию степени удалѐнности от говорящего 

или от событий, излагаемых в речи. Так, местоимение «бул (бу)» указывает на самый ближний план; «ошо(л)» 

- на несколько отдалѐнный; «тиги(л)» - ещѐ более отдалѐнный; «тетиги(л)» и особенно «тээ тетиги(л)» - на 

самый дальний». 

IV/. Когда имеется в виду любой представитель данного класса лиц или предметов: 

4) At the very end of the street, on a hillock near the ford, are two houses with a stout adobe wall around 

them and tall poplars growing beyond the wall [16]. 

4- a) Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, отнесѐнные добротным 

саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя [1]. 

4- б) Биз башынын эки ҥй жанаша турабыз. Уч кез дубалы мыктап салынган, мечит жактагы 

дҿбҿчҿдҿ турган бак-дарактуу короолор ошол биздики [2]. 

В английском примере 4) имя существительное с неопределѐнным артиклем a hillock (холмик, бугор, 

пригорок) имеет в данной речевой ситуации семантику любого представителя данного класса предметов 

(объектов именования). Употребляясь совместно с пространственным предметом «on», означенное английское 

существительное указывает на пространственную ориентацию происходящего события. Но, несмотря на 

такую конкретизацию плана содержания всего предложения, а также и самого предмета речи hillock, 

означенное существительное всѐ же употребляется с неопределѐнным артиклем, поскольку в данном случае 

предмет обозначения «пригорок» выступает в качестве представителя данного класса предметов, независимо 

какого, т.е. любого. 

В кыргызском примере 4-б) соответствие английского a hillock лексема «дҿбҿгҿ» в форме местного 

падежа «дҿбҿчҿдҿ» эксплицирует лишь семантику пространственной ориентации, но семантическую 

функцию, свойственную английскому неопределѐнному артиклю - эксплицировать любое представительство 

данного класса предметов, никак не проявляет. Аналогичное можно утверждать и в отношении русского 

примера 4-а), в котором употреблено русской соответствие английского a hillock существительное с 

пространственным предлогом «на пригорке». 

V/. Когда речь идѐт о каком-нибудь одном лице или предмете, ещѐ неизвестном собеседнику или 

читателю и упоминаемом впервые: 

5) «Who ever heard of a woman delivering sacks of grain in a trap?». 

5- a) «Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке». 

5-б) «Куудайды карап иш кылсаңарчы: аял деген качан эле араба айдачу эле?». 

В английском примере 5) имя существительное woman употреблено с неопределѐнным артиклем «а» не 

только потому, что оно употребляется впервые и не только потому, что оно неизвестно собеседнику или 

читателю, а сколько потому, что оно относится к обозначенному лицу Джамиле, а также и потому, что 

Джамиля как женщина должна возить мешки на бричке, впряжѐнной лошадьми. Именно последняя идея - 

delivering sacks of grain in a trap (возить мешки с зерном на бричке) - в приложении к женщине является новой, 

неожиданной и потому неизвестной собеседнику. 

В кыргызском же языке семантическая функция неизвестности, эксплицируемая английским 

неопределѐнным артиклем в примере 5), выражается в примере 5-б) посредством употребления усилительной 

частицы «деген», актуализирующей значение сочетающегося с ним существительного. [13] 

Отметим, что если в кыргызском языке в примере 5-б) усилительную частицу можно 
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рассматривать в какой-то мере в качестве соответствия английского неопределѐнного артикля из примера 5), 

то в русском варианте 5-а) никак нельзя обнаружить какие-либо языковые средства, соответствующие по 

своим семантическим функциям английскому неопределѐнному артиклю. Видимо, здесь сказывается 

сущность безартиклевого языка, для которого нерелевантна грамматическая категория определѐнности и 

неопределѐнности. 
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Тҥйін 

Мақала ағылшын белгісіз артиклі мен оның семантикалық қызметтерш зерделеуге арналған. Ағылшын 

тіліндегі белгілі, белгісіз артикль қырғызбен салыстырғаңда қызметі бойынша жай анықтауыш болып келетіні 

белгіленді. Ҥлгілерде қырғыз тілінде ағылшын артиклше есімдік, аффикстер, жалғаулықтар бар 

грамматикалық қҧрылыстарына сҽйкес келіп, қосымша рҿлінде болатыны негізделді. 

Summary 

The article covers the research of the English indefinite article and issues of its semantic function. It is noted 

that definite and indefinite articles in English in comparison with Kyrgyz remain by function. It is noted that 

definiteness and indefiniteness of an article in English in comparison with Kyrgyz remains simple adjective by 

function. It is proved on examples that in the Kyrgyz language phrases with pronouns, affixes, conjunctions are 

correspond to the English article and act as object. 
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ 
ЯЗЫКОЗНАНИИ Н.Алтынбаев - 

преподаватель Жалал-Абадского института права, бизнеса и компьютерных технологий УНПКМУК 

Дефиниция обстоятельства в английском языке зависит от ориентированности автора на 

―нормативности‖ или на ―научность‖. 

В нормативной, учебной литературе, предназначенной для средних школ и вузов, грамматическое 

обстоятельство определяется как такой второстепенный член предложения английского языка, который 

указывает место, время, образ действия, или сопутствующие обстоятельства, причину, цель, степень или меру 

действия или состояния, обозначенного глаголом в его личной или неличной формах. Обстоятельства могут 

также относиться к прилагательным и наречиям. 

Отмечается при этом, что обстоятельства могут быть выражены: 

1) Наречием: I live here (Я живу здесь). 

2) Существительным с предлогом: He swan the river without difficulty (Он легко переплыл реку). 

3) Герундием с предлогом: On arriving at the station he went to the information bureau (Приехав на вокзал, 

он пошел в справочное бюро). 

4) Причастием или причастным оборотом: Frightened de the sudden noise, the deer plunged into the bush 

(Напуганный внезапным шумом, олень бросился в заросли). 

5) Инфинитивом: He came to speak to you (Он пришѐл поговорить с вами). 

6) Сложными оборотами, включающими неличные формы глагола; в этом случае обстоятельство 

является сложным: I remember a holiday ruined by our paying attention to the weather report of our local newspaper 

(Я помню, как был испорчен мой отпуск тем, что мы приняли во внимание прогноз погоды нашей местной 

газеты) /1/. 

Научная, или теоретическая, грамматика английского языка, в отличие от нормативной грамматики, 

исходящей при дефиниции грамматического обстоятельства из ―частеречной‖ направленности 

обстоятельства, ориентируется на конкретные синтаксические свойства обстоятельства, на признаки его 

отношения к другим членам предложения. 

Нижеследующее определение обстоятельства является наиболее типичным для грамматических 

исследований научно-теоретического характера, или для так называемых теоретических грамматик: 

― Обстоятельство - это второстепенный член предложения, который вводится в предложение 

посредством комилетивной связи и который со стороны содержания характеризуется тем, что обозначает 

условия протекания процесса, а не предмет, участвующий в процессе ‖ /2/. 

В научно-теоретической грамматике английского языка рассматриваются три группы вопросов 

функционирования обстоятельства: 1) вопросы взаимоотношений обстоятельств с другими членами 

предложений; 2) вопросы ―непредметного‖ характера обстоятельственных членов предложения; и 3) вопросы 

разнородности лексико-грамматических явлений внутри грамматической категории обстоятельства. 

1. Если представители учебно-нормативного направления в грамматике английского языка 

акцентируют внимание на соотнесѐнности грамматического обстоятельства с частью речи глаголом, то 

представители научно-теоретического направления обращают внимание на соотнесѐнность обстоятельства со 

сказуемым: ―Обстоятельство - член предложения, относящийся к сказуемому... следовательно, обстоятельство 

выражает признак действия или признак признака‖ /3/. 

Отношение обстоятельства к сказуемому не такое тесное, как между дополнением и сказуемым. Если 

дополнение определяет сказуемое, выраженное глаголом, как предметная сущность, то обстоятельство 

определяет глагол - сказуемое только в ракурсе обстановки протекания действия, процесса. Если связь 

дополнения с глагол - сказуемым, а именно, с переходным глаголом в функции сказуемого, является 

относительно тесной, то таковая связь между обстоятельством и сказуемым во многих случаях может быть в 

функциональном отношении относительно свободной и даже рыхлой. ―Обстоятельство может настолько 

отрываться от глагола, что начинает относиться ко всему предложению в целом. Это касается, например, 

обстоятельство места, так как в самой действительности место связано не только с действием, но и с 

предметами, которые в этом месте находятся‖ /4/.  

 -----------------------------------------------------------  59  -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 





Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №3(37),2011 г. 

60 

 

 

Если дополнение вступает в определѐнные взаимоотношения с подлежащим только через посредство 

сказуемого (I see a man - Я вижу человека), то обстоятельство может соотноситься с подлежащим логически и 

минуя сказуемое (He worked there. - Он работает там). 

―В тех случаях, когда в предложении имеется дополнение, обстоятельство может относиться и к нему, 

как, например, в предложении: I saw him in the street. - Я видел его на улице. Обстоятельство in the street 

относится как к saw, так и к him, поскольку мысль здесь такая: I saw him and he was in the street. - Я видел его, 

и он был на улице‖. 

Имеется также мнение, что обстоятельство, помимо сказуемого, подлежащего и дополнения, может 

быть взаимосвязанным с определением, а также и с самими обстоятельствами: ―Обстоятельства степени и 

меры могут относиться как к сказуемому, так и к определению или к другому обстоятельству; до известной 

степени это справедливо и в отношении обстоятельства образа действия. Остальные обстоятельства могут 

относиться к определению или к другому обстоятельству только в том случае, когда это определение или 

обстоятельство выражено неличной формой глагола‖. 

2. В научно-теоретическом направлении изучения английской грамматики возникает вопрос о 

―непредметном‖ характере сущности грамматического обстоятельства. Считается, что обстоятельство тяготеет 

скорее к несубстанциональным явлениям, к примеру, в отличие от дополнения, которое соотносится и 

репрезентирует субстанциональные явления. ―По содержанию обстоятельство отличается от дополнения тем, 

что оно обозначает не предмет, непосредственно участвующий в действии, а только ―предмет‖, 

сопутствующий действию (место, время, цель, причина)‖. 

Непредметность обстоятельства и предметность дополнения - отличие по существу небольшое и не 

бросающееся в глаза. И отсюда трудность разграничения обстоятельства и дополнения, в особенности в 

случае с предложным, сложным косвенным дополнением, так как такие виды дополнения, аналогичным 

образом как и соотносящиеся виды обстоятельств, обозначают то, что прямого и непосредственного участия в 

процессе не принимают. Например: 

A) He saw a dog in the garden (Он увидел собаку в саду); 

B) Dick inquired about his aunt among the boatmen (Дик расспрашивал о своей тѐтушке среди 

лодочников). 

В примере А) предложно-именное сочетание in the garden однозначно является обстоятельством, а 

именно, обстоятельством места; при этом обозначаемое явление не эксплицируется как активный предметный 

участник процесса, а выступает лишь как условие протекания процесса. 

В примере же В) возникает сомнение относительно того, как рассматривать предложно-именную 

группу among the boatmen: как обстоятельство или как дополнение. Здесь возможно двоякое толкование. С 

одной стороны, обозначаемое boatmen можно представить предметно, как участников процесса; тогда можно 

считать означенное словосочетание дополнением. С другой стороны, можно понимать among the boatmen не 

предметно, а как условие протекания процесса - тогда мы имеем второстепенный член предложения 

обстоятельство. 

И потому представляется совершенно правомерным мнение известного русского советского англиста 

А.Н. Смирницкого, считающего, что ―в традиционной грамматике категория обстоятельства - это очень 

неопределѐнная категория. В ней объединяются различные вещи, почему при характеристике обстоятельств 

обычно употребляют уточняющие определения: обстоятельство места, времени и т.п.‖. 

3. Неопределѐнность лингвистического статуса грамматической категории обстоятельства в научно-

теоретической грамматике английского языка детерминировала, как отсюда логически вытекает, и вопросы 

разнородности лексико-грамматических явлений внутри данной грамматической категории. 

Разнородность непосредственно составляющих английской грамматической категории обстоятельства 

обусловливается в своей основе необходимостью дробного распределения и классификации конкретных 

условий совершения действий, выраженных глаголом - сказуемым. Дробность и классификация признаков, 

выражаемых обстоятельством, чрезвычайно разнообразна; это могут быть признаки, конституирующие виды 

обстоятельств: 

1. Обстоятельство места. 

2. Обстоятельство времени. 

3. Обстоятельство образа действия. 

4. Обстоятельство сравнения.
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5. Обстоятельство степени и меры. 

6. Обстоятельство причины. 

7. Обстоятельство цели. 

8. Обстоятельство следствия. 

9. Обстоятельство условия. 

10. Обстоятельство уступительное. 

11. Обстоятельство сопутствующих условий. 

Но несмотря на такой широкий диапазон разброса конкретного подразделения обстоятельств по видам, 

все же обстоятельство как второстепенная часть речи может быть расклассифицировано и более обобщѐнно - 

виды обстоятельств могут быть сведены к двум группам: 1) обстоятельства места и времени, эксплицирующие 

параллелизм по отношению к дополнению (нередко трудно провести разграничение между этими видами 

обстоятельств и дополнением) и 2) обстоятельство образа действия (в широком смысле этого термина, 

поскольку в этом случае к данной группе следует отнести все остальные виды обстоятельств, которые 

объединяются логической основой своего кокституирования), эксплицирующие параллелизм по отношению к 

дополнению; нередко трудно провести между ними разграничение. Сравним: I highly esteem him - Я высоко 

ценю его = high esteem - высокая оценка; I heartily thank you. - Я сердечно благодарю вас = hearty thanks - 

сердечная благодарность. 

‗Таким образом, обстоятельство места и времени и ―обстоятельство образа действия‖ существенно 

отличаются друг от друга и по типу связи, объединяющей их с другими членами предложения. Для 

обстоятельства образа действия характерна атрибутивная связь или связь, приближающаяся к ней, а для 

обстоятельства места и времени более свободная комплетивная связь‖. 

В кыргызском языкознании нельзя различать, как в англистике, нормативное и научное изучение 

обстоятельства. Нормативно-учебное и научно-теоретическое исследование в английском языкознании 

грамматической категории обстоятельства, видимо, связано и тем, что английский язык считается мировым. 

Видимо, аналогичный признак кыргызского языка, а именно, что он является только государственным языком 

суверенной Кыргызской Республики, обусловил изучение кыргызской грамматики в его ―смешанном‖ виде в 

аспекте как нормативности, так и научности, т.е. в кыргызском языкознании вопросы грамматики, в том числе 

и грамматическая категория обстоятельства, изучаются с позиции ―нормативной научности‖, 

ориентированной как на теоретическое осмысление материала, так и на лингвометодическую сторону его 

репрезентации. 

В кыргызском языкознании обстоятельством называют второстепенный член предложения, 

обозначающий такие признаки действия как место, время, причину, цель, качество и т.п. Обстоятельство в 

кыргызском языке может выражаться наречием, существительным в косвенных падежах, именем действия с 

послелогами, деепричастием и др. 

В кыргызском языкознании акцентируются нижеследующие вопросы, затрагивающие ту или иную 

сторону грамматического обстоятельства: 1) структура обстоятельства: простые и составные обстоятельства; 

2) значения обстоятельств, а именно, их распределение по видам; 3) вопросы идентификации обстоятельства в 

плане их отграничения от дополнений и определений. 

1. Структура обстоятельства в кыргызском языке различается как простая и составная. Простыми 

обстоятельствами называются такие обстоятельства, которые выражены отдельными или сложными словами, 

не входящими в состав неразложимых словосочетаний, например: 

1) Ала-Тоогоо барбаган, аны кѐрбѐгѐн арманда ѐтѐѐр - (Тот, кто не бывал на Ала-Тоо, не видел его, 

останется с незбыточной мечтой); 

2) Жакшылыгынан биз ушинтип олтурбайбызбы (Мы живѐм так благодаря его доброте). 

Обстоятельство же, выраженные по функции словосочетаниями, называются в кыргызской 

грамматике составными обстоятельствами, например: 

3) Далданы пайдалана калып чуулдата атып бара жатат - (Пользуясь укрытиями, стреляют на 

ходу); 

4) Кҥн бешим ченде карагайдын арасында бир жалгыз ҥйгҿ тҥштҥк (Под вечер мы остоновились у кого-

то одинокого дома в сосновом лесу). 

Однако до сего времени остаѐтся дискутируемым вопрос, куда следует отнести сочетания 

знаменательных слов, неразложимых на составляющие компоненты: к простому или и составному 

обстоятельству, например: 
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5) Эгер кҿзҥм кҿрҥп, акылым жетип турган иштерди акыры бир кездерде, жҥзҿгҿ ашыра албай болсом, 

кандай бактысыз, кандай кайгылуу абалда болор элем (Если бы я не смог осуществить дело, которое я хорошо 

знаю, которое глубоко понимаю, я был бы так несчастлив, так печален). 

С одной стороны, такие неразложимые, далее семантически словосочетания в кыргызском языкознании 

относят к простым обстоятельствам, мотивируя это единым характером их значения. 5 

С другой стороны, словосочетания вышеозначенного типа относят к обстоятельством составным, 

исходя из сложного характера их грамматической структуры. 

2. Значение обстоятельств и их распределение по видам, в сущности, не очень отличается от таковых в 

английском языке. В современном кыргызском языке в своей основе выделяют место видов обстоятельств в 

зависмости от их значений: 

1. Обстоятельство места. 

2. Обстоятельство времени. 

3. Обстоятельство цели. 

4. Обстоятельство причины. 

5. Обстоятельство образа действия. 

6. Обстоятельство меры и степени. 

3. Вопросы идентификации обстоятельств в какие их отграничения от дополнений и определений 

возникли в кыргызском языкознании в связи с тем, что сущность кыргызского обстоятельства позволяет 

различное его толкование в зависимости от точки зрения и классификационно - квалифицирующих признаков, 

распространяемых или приписываемых второстепенным членам предложения. 

В этой связи отметим, что изучение обстоятельства в кыргызском языкознании началось только в 50-е 

годы прошлого столетия также как и во всей тюркологии. ― В первый период создания грамматик и изучения 

синтактического строя тюркских языков обстоятельства не выделяются в самостоятельную синтаксическую 

категорию, растворяясь между определениями и дополнениями. Одна их часть обстоятельства образа 

действия, меры и степени- рассматривалось как приглагольные определения, другая - обстоятельства времени, 

цели, причины - как дополнения. Об этом свидетельствуют первые грамматики киргизского и других 

тюркских языков‖. 

Трудность разграничения обстоятельства, с одной стороны, и дополнения и определения, с другой, 

обусловливается и тем фактом, что все данные второстепенные члены предложения отвечают на одни и те же 

вопросы косвенных падежей существительных: кандай? (как?), кантип? (каким образом?), кайда? (где? куда?), 

качан? (когда?), канча? нече? (сколько?), канча жолу? (сколько раз?), канчага чейин? (до какого времени?), 

эмне максат менен? (с какой целью?), качантан бери? (с какого времени?). Как отмечается в лингвистической 

литературе кыргызстана, различение обстоятельства и его ограничение от дополнения и определения 

обусловленно в первую очередь тем, что ―природа обстоятельств, их разновидности и структурные 

осбенности в тюркологии исключительно связаны с характеристикой процесса действия‖ /7/. 

Например, сравним предложения с дополнением, определением и обстоятельствами: 

A) Дополнение: Пахтадан (эмнеден?) мол тҥшҥм алдык - 

Получили богатый урожай (чего?) хлопка; 

Обстоятельство: Шаардан (кайдан?) келдим - Приехал из города (откуда?); 

B) Определение: Мыкты (кандай?) студенттер сыйланды - Лучшие (какие?) студенты награждены. 

Обстоятельство: Гуля мыкты (кандай?) окуйт - Гуля хорошо (как?) учится. 

В данных примерах А) и В) примеры с обстоятельствами эксплицируют признаки действия: место -

―шаардан‖ и обстоятельство образа действия - ―мыкты‖, в то время как лексема ―пахтадан‖ выражает объект 

действия и является дополнением, а лексема ―мыкты‖ в примере В) ―мыкты студенттер‖ указывает на признак 

предмета и является определением. Таким образом, основы различения и разграничения обстоятельства в 

кыргызском языке понятийно-логическая и детерминирована всегда смысловым контекстом предложения, 

отличающим его как от дополнения, так и от определения. 
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Тҥйін 

Еңбекте ағылшын жҽне қырғыз тілдерітң ҿзіндік ерекшеліктері сҿз болды. Бҧл екі тілде 

пысықтауштардың сҿйлем ішшдегі атқаратъш қызметтерінің алты тҥрлі ҿзгешеліктері шрсеттген. Сонымен 

бірге ағылшын тілітң ҥш топқа бҿлшіп бертген ғылыми-теориялық ҿзіндіқ ерекшеліктері де қарастырылған. 

Summary 

This paper studies the nature and classification of the adverbial modifier both in English and Kyrgyz 

linguistics. Identified six expressions of adverbial modifier in the sentences as well as considered the three groups of 

scientific and theoretical grammar of English language. 
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ӘДЕБИЕТТАНУ  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ШҼКҼРІМ ЖҼНЕ ШЫҒЫС ПОЭЗИЯСЫ  

Б.Ҽбдіғазиҧлы – филол. ғыл.д., профессор 

Шығыс мҽдениеті - қазақ ҽдебиеті ежелден нҽр алған тҥпсіз қазына. Қай заманда да қазақ ҽде- 

биетіміздің дамуына Шығыстың классикалық поэзиясының ықпалы кҥшті болды. Тіпті ауыз ҽдебиеті 

ҥлгілерінің ҿзінде де Шығыс ҽдебиетінің кейбір шығармаларымен сабақтастық байқалады. Мҽселен, ―Қыз 

Жібек‖ жырындағы Тҿлегеннің анасы айтатын мына бір жолдарға жҥгінсек, халық Тҿлеген сияқты 

батырларын, Жібек сияқты аруларын Шығыс дастандарындағы ғажайып кейіпкерлермен қатар қойып 

жырлағанын аңғарамыз. 

... Ғашықтардың пірі едің, 

Лҽйлі-Мҽжнҥн сардар-ау. 

Ғашықтардың саруары 

Зылиха-Жҥсіп пайғамбар 

Ҽйелдің бірі Бибі Фатима 

Баламды сізге 

тапсырдым. 

Бҧл Шығыс елдеріне кең тараған ежелгі ―Лҽйлі-Мҽжнҥн‖, ―Жҥсіп-Зылиха‖, ―Атымтай жомарт‖, 

―Фархад-Шырын‖ сияқты толып жатқан хисса-дастандар оқиғаларының, олардағы бас кейіпкерлер 

тҥлғасындағы махаббат мҥңлықтарының қазақ арасында да ерте замандардан белгілі болғанын айғақтайды. 

Сол сияқты сонау «Авестадағы» аждаьа, дию, перілер де қазақ ертегілерінде кҿп кездеседі. 

Жалпы алғанда Шығыс елдерінің кҿне мҧраларының қай-қайсысы да ҿзара сабақтасып жатыр. Арабтың 

ҽйгілі «Мың бір тҥніндегі» ҥнді, тҥркі, парсы ертегілері, ҥнді жерінде дҥниеге келген «Калила мен Димна», 

«Тотынама» секілді туындылардың парсы жҥртының тҿл шығармасындай болып кетуі осы сабақтастықтың ізі 

деп білсек керек. 

Ҽсіресе, ырым, тҥсініктері, жалпы мифологиялық танымы ҧқсас парсы мен тҥркі халықтары 

арасындағы байланыстың тамыры тым тереңде жатыр. Осындай байланыс нышандары қазақ ҽдебиетінің даму 

шежіресінде де аз ҥшыраспайды. Қазақ жҧртына шығыстың жарық жҥлдыздары Сағдидің, Низамидің, 

Фердаусидің дастандары жақсы таныс. Абай, Шҽкҽрім бастаған қазақ ақындарының қай- қайсысы да оларды 

ҿздеріне ҧстаз тҧтқан, шығармаларынан нҽр алған. 

Осы тамырластық дҽстҥрі ҽдебиетіміз ҥшін ҥлкен бір ҥйрену, қалыптасу мектебі болды. Ҧлы Абайдың 

ақындық мҧраларына ҥңілсек, оның да Шығыстың дҽстҥрлі поэзиясына еліктегені, оның жақсы ҥлгілерін 

пайдаланганы байқалады. Ақынның ҽсіресе махаббат тақырыбына жазылған лирикалық туындыларында, 

имандылық пен философиялық мҽні салмақты поэмаларында Шығысқа тҽн дҽстҥрлі айшықтар мол. Ол ҿз 

ҿлеңдерінде Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Науаи, Физули, Низами тҽрізді Шығыс жырының жарық 

жҥлдыздарының аттарын атап қана қойған жоқ, олардың шығармаларымен жақсы таныс болды, солардан 

ҥйренді. Шығыстың бірқатар дастан-хикаяларын жаттап алып, ел арасына таратты. 

Қазақ ҽдебиетінің аса қарқынды дамыған кезеңі жиырмасыншы ғасырдың басы болды десек, бҧл 

кезеңдегі ҽдеби процесс те осындай дҽстҥрлі ықпалдан тыс қалған жоқ. ―Бҧл кезеңге дейінгі байланыстың ара-

жігін ажырату қиын болса, Шығыстан келген нҽрселер байырғы дҥниелермен сіңісіп кетсе, сощы тарихи 

тҧстағы шығармалардың кім арқылы, қашан жҽне қай дҽрежеде келгені жақсы белгілі‖ /1,137/. Бҧл дҽуірде 

ҽсіресе, ―Қҥраннан‖, ―Мың бір тҥннен‖, ―Шаһнамадан‖ тамыр тартатын шығыстық сюжеттерге қҧрылған 

хисса-дастандар кҿп жазылды. Кҥні бҥгінге дейін ―кітаби ақындар ‖ деген шартты атау иелігінде жҥрген 

ҽдебиет ҿкілдерінің қаламымен Шығыстың ҽралуан оқиғалары қайта жырланды, кітап болып басылып шықты. 

Ш^іғыстан алынған сюжеттерге дастан дҽстҥрінде кҿп хиссалар жазған Жҥсіпбек Шайхысламов, Ақылбек 

Сабал, Шҽді Жҽңгірҧлы, Ҽбубҽкір Кердері, т.б. ақындар қазақ ҽдебиетінің классикалық Шығыс ҽдебиетімен 

байланысының тамырын бҥрынғыдан да кеңейте тҥсті. Бҧл топтағы ақындар ―Шығыстың классикалық 

ҽдебиеті, аңызы мен қазақтың ауыз, жазба 
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ҽдебиеті аралығындағы дҽнекерлік, жалғастырушы ҽрі кҿпір секілді‖/2,51/. Шығыстық мҽдениет пен 

ҽдебиеттің қазақ ҽдебиетіне дарытқан парасаты мен ғибратты ойларын жеткізуші, насихаттаушылар тҽрізді 

қызмет атқарды. ―Кітаби ақындар‖ ғана емес, бҧл кезеңде ҿмір сҥрген ақын-жазушылардың қай- қайсысы да 

осынау нҽрлі бастаудан молынан сусындады. Мҽселен, М.Сералиннің ―Шаьнаманыщ‖ жекелеген тарауларын 

аударуы, Ҽ.Найманбаевтың ―Ағаш ат‖, ―Салиха-Сҽмен‖, ―Шеризат‖, ―Барат қыз‖, ―Ҥш жетім қыз‖ 

поэмаларына шығыстық сюжеттерді арқау етуі, ҿзге де ақын-жазушылардың шығарма- ларында шығыстық 

элементтердің мол кездесуі осыны айғақтаса керек. 

Осы тҧста ХХ ғасыр ҽдебиетімізді классикалық Шығыс ҽдебиетімен жалғастырған алтын кҿпір іспетті 

ҽйгілі «Шаьнама» дастанының шоқтығы биік тҧрғаны анық. Дастан сюжеті қазақ жҧртына етене таныс. ХХ 

ғасырдың басында аталмыш туындыны қазақ ортасына жеткізуге талпыныстар жасалды. Жоғарыда атап 

кеткен М.Сералиннен ҿзге, дастанныщ жекелеген бҿліктерін Ораз молда аударды. Ҽйтсе де, «ШаҺнама» 

туралы сҿз еткенде Тҧрмағанбет Ҽзтілеуовтың есімі, сол сияқты Тҧрмағанбет десек ҽйгілі «Шаһнама» ал 

ойымызға оралады. Ҿз кезіндегі Шығыстың ҽйгілі медреселерінде білім алған, шығыстың бірнеше тілін 

меңгерген парасатты тҧлға, сондай-ақ ақын ретінде ҧлттық ҽдебиетте ҿз бағытын қалыптастырған атақты 

шайыр мҧрасының қадір-қасиетін мейлінше терең ҧғынатын бҥгінгі ҧрпақ осылай ойласа керек. Кҿзі тірісінде 

тарихи кезеңнің небір тащысынан ҿтіп, рухани дағдарыстың сан қилы сындарын жҥрегінен ҿткізген 

шайырдың 

Дҥңиедең ҿмір бітіп, ҿлсем де ҿзім, 
Аралап жердің бетін жҥрер сҿзім, - 

деген сҿздері бҥгінде ақиқатқа айналды. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ ҽдебиеті - ҧлттық сҿз ҿнеріміздің дамуындағы аса кҥрделі, ҽрі жемісті 

кезең. Ол дҽуірдің ҽдебиеті - ескі мен жаңаның, кеше мен бҥгіннің арасына жасанды белдеу тҧрғызып, 

ҿткеннің бҽрін санадан ҿшіруге тырысқан қоғамдық қҧрылыс пен ҧлт жадын сақтап, рухани қазынаның 

қоржынын молайтуға, сол арқылы халық санасына сҽуле сіңіруге ҧмтылған ҽдебиет ҿкілдері арасындағы 

бітіспес кҥрес кезеңінде қабырғасы қатайып, бҧғанасы бекіген ҽдебиет болды. 

Міне, осынау ҽдебиеттің шыңдалып шынығуына тҧғыр болған тірек дҽстҥрлердің бірі классикалық 

Шығыс ҽдебиетінің ҿлмес, ҿшпес ҥлгісі еді. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ ҽдебиетінің дамуына шын мҽнінде осынау шығыстық мҧралардың 

ықпалы зор болды. Кҿне дҽстҥрді жаңырта пайдаланған қаламгерлер қатары да бҧл дҽуірде аз болған жоқ. 

Олардың барлығын қамтып шығу бір баяндама шеңберіңде мҥмкін де емес. Сондықтан да, теңіздің дҽмін 

тамшысынан ажыратуға болатынын ескеріп, біз де осынау кҥрделі кезең ҽдебиетіндегі Шығыс ҽдеби 

дҽстҥрінің кҿрінісін сол дҽуір ҽдебиеті ҿкілдерінің бірінің шығармашылығы мысалында ғана қысқаша 

тҥйіндеуге тырыстық. 

Абайдан кейінгі жаңа ҥрдісті ҽдебиеттің кҿрнекті ҿкілі Шҽкҽрімнің тамыр алған нҽрлі бҧлағы, 

шығармаларына дҽстҥрлік, кҿркемдік негіз қалаған қасиетті тҧғыры осы Шығыстың классикалық ҽдебиеті 

болды. Ҧстазы Абай секілді, сондай-ақ, ҿз тҧстастары тҽрізді Шҽкҽрім де Шығыс ҽдебиетінің небір асыл 

шығармаларын, олардың кҿркемдік-эстетикалық айшықтары мен ҿрнекті ҥлгілерін жақсы білді. Кҿне мҧраның 

қҧдіретін бағалай білді. 

Шҽкҽрім шығармаларындағы шығыстық дҽстҥр нышавдарының кҿріну аясы кҿп арналы. Ең алдымен, 

ақын шығармаларына шығыстық аңыздар, сюжеттер ерекше ықпал етті. Ол шығыстық сюжеттерге ерекше 

талғаммен қарады. Шығысқа тҽн ҧғым-тҥсініктерге сын тҥрғысынан ҥңілді. Ол Фирдоуси, Физули, Сағди 

тҽрізді Шығыс жҧлдыздарының поэзиясынан ҿзіне қажетті кҿп оқиғаларды кҿркемдік талғаммен екшеп, 

таңдап алды, оларды ҿз жҥрегінен ҿткізе қайтадан кҿркемдеп жырлап берді. 

Осы сипатта жазылған Шҽкҽрімнің ең кҿлемді де кҿркем туындысы ―Лҽйлҽ-Мҽжнҥн‖ дастаны болды. 

Шҽкҽрім бҧл шығармасының оқиғасын Шығыстың атақты ақыны Физулидің осы аттас дастанынан алған. 

Мҽжнҥннің Лҽйліменен аз жҧмысы, 

Ҽне сол шын ғашықтың қылған ісі. 

Бҧлардың ҽпсанасын жазған адам - 

Физули Бағдади деген кісі. 

 

 

 

 

 



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №3(37),2011 г. 

66 

 

 

Ондай ғып еш бҽйітші жаза алмаған. 

Нақысын шын келтіріп қаза алмаған. 

Кітабын Физулидің іздеп тауып, 

Кез болды былтырғы жыл ҽзер маған. 

Бҧл шумақтарда дастан сюжетінің қайдан алынғаны туралы деректің ҿзін былай қойғанда, мҧнда 

Шығыстың классикалық поэзиясының ҿкілі Физули талантына берілген аса жоғары баға бар. 

Шығыс ҽдебиетінен алынған сюжеттер бойынша Шҽкҽрім ―Лҽйлҽ-Мҽжнҥннен‖ басқа да бірқатар 

ҿлеңдер, прозалық шағын-шағын миниатюралар тудырған. Атап айтқанда, ақынның ―Бір ханның кеуде- сіне 

жара шыққан‖, ―Бір ханда екі ҧл бопты бір туысқан‖, ―Наушеруан аңда жҥріп киік атқан‖, ―Аңда жҥріп 

шҿлдеген Ашам патша‖ сияқты сюжетті ҿлеңдері ертеректегі Шығыс ақыны Мҥшрифҽддин Сағдидің 

―Гҥлстан‖, ―Бустан‖ дастандарындағы оқиғалардың желісін арқау етсе, Сағдидің хикаяларында кездесетін 

Қҧжаж патша, Хатам патша, Ануширван, қызын етікшіге берген адам, Атымтай Жомарт туралы ҽралуан 

оқиғалар шағын-шағын ҽңгімелерден тҧратын Шҽкҽрімнің ―Бҽйшешек бақшасы‖ атты прозалық туындысында 

ҿзіндік парасатпен қайта баяндалады. 

Дегенмен, белгілі сюжеттерді пайдаланудың ҽртҥрлі жолы бар. Шығыс ҽдебиетіндегі нҽзира дҽстҥрі бір 

тақырыпты ҽр кезеңде ҽртҥрлі ақындардың қайталап жырлауы болып саналғанымен, онда ақындар бірін-бірі 

дҽлме-дҽл, ҿзгеріссіз қайталамаған. Ҽрбір ақын ҿзінің заманына қарай, кҿркемдік мақсатына сҽйкес жҽне ең 

бастысы ҿзінің шеберлік дҽрежесіне орай ҿзгерістерге, толықтыруларға барып отырған. Мҧндай сипат 

Шҽкҽрімде айқын кҿрінеді. Лҽйлҽ-Мҽжнҥн хикаясын баяндауда Шҽкҽрім Физули нҧсқасындағы тараулар мен 

оқиғаларды сҧрыптап, қажет санамаған жерлерін қалдырып кеткен. Сағди дастандарындағы хикаяларға да 

солай қараған. Шҽкҽрімнің мҧндағы нысанасы - сол оқиғалар арқылы оқырманға пайдалы ғибрат айту. Сол 

мақсатпен оларды қазақтың тҧрмысына, ҧғымына мейлінше жақындатып, қазақыландыруға тырысқан. Не 

болмаса ежелгі сюжеттердің бірнешеуін бірік- тіріп оқиға қҧрады, яки Шығыс оқиғасына ҿз тарапынан мазмҧн 

қосып, содан барып ҿз тҥйінін ҧсынады. 

Мҽселен, Сағди ҿзінің ―Гҥлстан‖ дастаныныщ қырық тҿртінші хикаясында ерлі-зайыптылар 

арасындағы бір оқиғаны баяндай келіп, адамның бойына сіңген жаман ҽдеттің кімді де болса қор қылатыны 

туралы қорытынды жасайды. Шҽкҽрім дҽл осы сюжетті ҿзінің ―Кейде кҥлкілі сҿзден де тҽлім алуға болады‖ 

атты шағын прозалық шығармасында пайдаланады. Ол аталмыш сюжетке ҿз тарапынан толықтырулар 

жасайды. Сол арқылы «орнына жҧмсалмаған еңбек, зҧлымдыққа жҧмсалған ақыл отқа тҥскен кҿбелекпен бір 

есеп‖ деген тҥйін ҧсынады. 

Махаббат тақырыбы - Шҽкҽрімнің жҥрегіне ең жақын тақырыптардың бірі еді. Таза шығыстық ҥлгіде 

болмағанымен оның осы тақырыпқа жазған ―Калқаман-Мамыр‖, ―Еңлік-Кебек‖, ―Нартайлақ- Айсҧлу‖ 

поэмаларында шығыстық дастандар дҽстҥрінің бірқатар нышандары бой кҿрсетеді. Ҽсіресе, ақынның 

шығарма оқиғасын баяндау жҥйесі, кейіпкерлерінің бойында кездесетін ҽралуан қасиеттерді бейнелеу тҽсілі, 

ҿлең ҿрнегі, айшықты афоризмдердің қолданысы, тіпті шығарманың басталуы мен аяқталуындағы мазмҧндық, 

қҧрылымдық ерекшеліктер шығыстық ҥлгінің Шҽкҽрімге етене жақын болғанын дҽлелдей тҥседі. Мысалы, 

Шҽкҽрім поэмаларының, аудармаларының бҽрі дерлік кіріспе сҿзбен басталып, автордың қорытынды сҿзімен 

тҽмамдалады. Ол бҿлімдерде ақын шығарма сюжетіне қатысты деректер, ҿзінің оны жазудағы мақсаты, 

ҧсынатын ғибраты туралы, ал аударма туындыларында тҥпнҧсқа авторлары жайында ҿзінің ҽділ бағасын 

тҧжырымдап отырады. ―Қалқаман-Мамыр‖, ―Нартайлақ-Айсҧлу‖ поэмаларында оқиғадан кейінгі жайлар мен 

деректерді, сол хикаяға қатысты географиялық атауларды ҧсынады. Шығарманың басы мен соңында осындай 

авторлық сҿз жазу дҽстҥрін Шҽкҽрім Шығыстың ежелгі ҽдебиетінен алған. 

Шҽкҽрім ақынның Шығыс ҽдебиетінен нҽр алып ҿскенін айғақтайтын тағы бір дерек - оның 

шығармаларында Шығыс ойшылдарының есімдерінің ҥнемі аталып отыруы, Шығыс поэзиясы кейіпкерлерінің 

кездесуі. Фирдоуси, Сағди дастандарында ҽділдікпен аты шыққан Ануширван атты кейіпкердің Шҽкҽрімде 

Наушеруан болып жҥруі жҽне оның ҽділдік пен мейірімділіктің символы іспетті кҿрсетілуі бір қарағанда 

елеусіздеу деталь болғанмен, бҧл қазақ ақынының Шығыс маржандарын жақсы білгендігін, мол игергенін 

аңғартады. 

Жоғарыда біз ―Лҽйлҽ-Мҽжнҥн‖ поэмасының кіріспесінде Шҽкҽрімнің Физули есімін ерекше қҧрметпен 

атайтынын айтқан едік. Кіріспеде Физулиден басқа бірқатар Шығыс жҧлдыздары да ақынның тарапынан 

ілтипатқа иеленеді: 
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Науаи, Сағди, Шҽмси, Физули бар, 

Сайқали, Қожа Хафиз, Фердаусилар. 

Бҽйітші елден асқан шешен болып, 

Ҽлемге сҿздің нҧрын жайған солар. 

Сҿз жоқ, бҧл есімдер, олардың ―ҽлемге сҿздің нҧрын жайған‖ ҿнегелері Шҽкҽрім ҥшін ҧлы ҿнер мектебі 

болды. Ақын осынау Шығыс жҧлдыздарының жауьар жырларын талмай іздеді, тапты, оқыды, ҥйренді, ой 

тҥйді, байытты. ―Қорқыт, Қожа Хафиз тҥсіме енді де...‖, ―Қорқыттың сарыны‖ атты ҿлеңдерінде Шығыс 

даналарына табына отырып, ол солардың сарынымен жыр тҿгеді. Ҿзі пір тҧтқан Қожа Хафиздің бірқатар 

ҿлеңдерін тҽржімалайды. 

Жоғарыда айтқанымыздай, бҧл ҿлеңдерді де таза аударма деуге болмайды. Мҧнда қазақ ақыны ҿзінің 

ертеде ҿткен ҧстазымен ҿнер жарыстырады, нҽзиралық ҥлгіге жҥгінеді. 

―Оятқан мені ерте Шығыс жыры‖ деп ҿзі айтқандай, Шҽкҽрім ҿзінің ақындық жолындағы алғашқы 

қадамдарын шығыстық сарында бастады. Бозбала шағында жазылған ―Жастық туралы‖, ―Жиырма ҥш 

жасымда...‖ тҽрізді ҿлеңдері классикалық Шығыс поэзиясының ҿрнегін танытады, дҽс- тҥрін ҧсынады. 

Мҧндағы ғашықтық сезімді бейнелеу, сҧлу қыздың портретін сомдау Шығыс поэзия- сындағы хор қыздарын, 

олардың ғажайып сезімдерін, ынтызар жҥректердің нҽзік те асау ҥнін жеткізер сҽттегі ақындар қҧдіретімен 

ҥндес болып шыққан. 

Жібектей қап-қара 

Таралған шашың бар. 

Бҧдырсыз тап-таза 

Жаралған басың бар. 

Қардай аппақ ҽжімсіз маңдайың кең, 

Қынаптан суырған қанжардай қасың бар. 

Кірпігің тізіліп, 

Миыма қадалар. 

Нҧр жҥзің сҥзіліп, 

Ойыма от салар. 

Сиқыр жҥзің ақылды байлап алып, 

Тор шашың шырмалып, басымды ноқталар. 

Шҽкҽрімнің бҧл шумақтарында шын мҽніндегі шығыстық айшықтар айқын. Шығыс ҽдебиетінде 

кездесетін сҧлу қыздар бейнесі, классикалық Шығыс поэзиясына тҽн кҿтеріңкі теңеулер мҧнда да бар. 

Шҽкҽрім суреттеп отырған ару кешегі ҿткен Шығыс ақындары тамсана жырлаған ғажайып арулардың сіңлісі, 

оларды кҿркімен қайталаған бойжеткен ғана емес, сҧлулықты, ҽсемдікті жырлаудағы тамаша бір кҿркемдік 

дҽстҥрдің жиырмасыншы ғасыр басындағы жалғастығын кҿрсететін ҽдеби образ болып шыққан. 

Шҽкҽрімнің шығармашылық мҧрасы классикалық Шығыс поэзиясының тақырыптық арналарын 

кеңейтіп, одан ҽрі дамыта тҥсті, ҿз заманының ерекшеліктеріне сҽйкес ой ҿрнектерімен ҽдіп-теп, терең 

мазмҧнмен астарлап, кҿркем бояумен кҿмкере отырып алға ілгерілетті. Ҽсіресе Абайдан кейінгі ҿзге де 

ҽдебиет ҿкілдерінің, талантты ақындардың ҥлгісімен ол Шығыс поэзиясындағы дидактикалық сарынды биік 

ҧстады. Дидактика қанша ғасырдан бері ҽдебиеттің тҽрбиелік, тағлымдық міндетін атқарудағы негізгі 

тақырыптардың бірі болды десек те, Шҽкҽрім ҿмір сҥрген дҽуірде оның рҿлі тіпті ерекше болды. Бҧл кезеңдегі 

халықты ояту идеясы, сауатсыздықты жою, оқу мен оқыту, мҽдениетті елдер қатарына қосылу, керітарпа 

психологиядан арылу сияқты ағартушылық, демократтық бағыттағы ақындар айрық- ша кҿтерген 

тақырыптардың тҥп-тҿркінінде дидактикалық астардың жатуы заңды еді. 

Шҽкҽрімнің мҧраларында ҿмір, тіршілік, адам, жақсы мен жаман, тағы басқа да қҧбылыстар мен 

тҥсініктер тҿңірегінде айтылар ғибратты сҿз кҿп. Олардың кейбіреулеріне кҿз жіберелік: 

Ынсап, рахым, ар, ҧят табылмаса, 
Ҿлген артық дҥниені былғағаннан ! 

Адамның адал ҧлы болам десең, 
Алдыменен ҿзіңнің нҽпсіңді жең. 
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Тауып айтқан татымды сҿз қҧтқарар, 
Кҿз байлағыш сайтанның сағымынан. 

Ақын Шығыс ҽдебиетіндегі дҽстҥрлі тақырыптар қатарындағы адам, адамның ҿмірі, адамгершілік 

қасиеттер, гуманизм мҽселелеріне кҿп кҿңіл аударды. Ҽсіресе ақын ―таза адам‖, ―таза ақыл‖, ―таза дін‖ 

ҧғымдарын бҽрінен биік қояды. 

―Таза адам‖, ―тҥзу адам‖ ҧғымдары ертедегі Шығыстың ғҧлама ойшылдары Жҥсіп Баласағҧн, Ҽбунасыр 

ҽл-Фараби, Қожа Ахмет Иассауилердің бҽріне ортақ идеялар еді. Олардың шығармашы- лығындағы негізгі 

мҧраттар қатарынан заманды тҥзеу, адамды тазарту, адамзат ҧрпағын бақытты ету сияқты мҽселелер молынан 

кҿрінді. Мҽселен, ҽл-Фараби ―Жетілушіліктің кез-келгені адам талпынатын мақсат, ҿйткені жетілу дегеннің ҿзі 

бір игілік жҽне оның ҿзі кҥмҽн жоқ, адамның қалауы. Адам талпынатын қалаулы игілік ретінде мақсаттардың 

саны кҿп болғандықтан, бақыт солардың ішіндегі ең пайдалысы болып табылады,‖ - деп /3,3/ адам баласының 

тазару жолындағы алға ҧмтылуын бақытқа, игілікке теңесе, Қожа Ахмет Иассауи /4/ ҿзінің хикметтерінде: 

Іші-сырты жалған жанға ҽсте сенбе. 
Арың таза болса ҽр кез жеңіс сенде, - 

деп кҥнделікті тіршілікте жалғандықтан, алдамшылықтан, аярлықтан сақтандырады, арды кірлетпей ҧстауға 

шақырады. Дҽл осындай тҥсінік Жҥсіп Баласағҧнда /5/ былайша ҿрнектеледі: 

1839. Ақыл - тірлік, ақылсыз жан - бір ҿлік, 
Ей, ақылсыз, ақыл болсын тілерің. 

Шҽкҽрім /6/ де осыларға ҥндесе отырып: ―Бірдей адам қайда бар іші-тысы,‖- деп жақсы жандарды 

іздейді. Ақырында ҿз ҧғымындағы таза адамды ақыл мен адалдықтың маңынан табады: 

Ақылды сол - ынсап пен ар сақтайды, 

Арсыз сол - арамдықпен жан сақтайды. 

Адал сол - таза енбекпен кҥн кҿріп, 

Жаны ҥшін адамшылық ар сатпайды. 

Жалпы ―ақыл‖ ҧғымына Шҽкҽрім ерекше мҽн береді. Ақынның ҧғымындағы ақыл - адамның 

қасиеттерінің ішіндегі ең ардақтысы. Бҧл жерде ақын Шығыс ойшылдарымен тамаша ҥндестік танытады. 

Мҽселен, оның бір ҿлеңіндегі ―Ақылға билетпеген пенде айуан‖, - деген жолдар Баласағҧнның 

5857. ―Ақылсыз жан хайуанмен тең кісі,‖ - 

деген философиялық тҧжырымымен дҽлме-дҽл сабақтасады. 

Ҽлемдік сҿз ҿнерінің қазынасына осынау ―таза адам‖ образын жасау талпынысы қаншама жауьар 

дҥниелер қосты десеңізші! Соның бірі Шығыстың классикалық поэзиясынан бастау алатын, одан кейінгі 

ҽдебиеттерде кең ҿріс алып келе жатқан мҽселе - адам бойындағы асыл қасиеттерді санамалап жырға қосу. 

Ондай қасиеттер қатары ҽр кезде ҽр ақында ҽртҥрлі болып келеді. Мҽселен, Қожа Ахмет Иассауи ―Диуани 

хикметінде‖ адамның басты парыздары, яғни қасиеттері деп адамгершілік, ҽділдік, адалдық, мейірім, рахым, 

Аллаға деген сҥйіспеншілікті санамалап берсе, Баласағҧн ҿзінің ҿсиетті ойларын былай ҿрнектейді: 

1432. Қос жаһанға билік еткің келсе егер, 

Бес нҽрседен қашық жҥрсең ел сенер. 

Зорлық қылма, араласпа арамға, 

Қанын тҿкпе, кек сақтама адамға. 

Шарап ішпе, азғындыққа салынба, 

Бҧл бекті қор етеді тағында. 

Ал олардан кейінгі Абай болса, ҿз замандастары мен ҧрпақтарына 

Бес нҽрседен қашық бол, 

Бес нҽрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз, - 
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деген ҿсиетті ойын қалдырды, тҥзу адамға тҽн жақсылы-жаманды қасиеттердің ара жігін ақындық шабытпен 

ашып берді. 

Бҧл дҽстҥр Шҽкҽрімнің поэзиясына ғажайып ықпалын тигізді. Ҿзінің ―Лҽйлҽ-Мҽжнҥн‖ дастанына 

жазған қорытынды тҥйінінде ақын сопылық ҽдебиеттің мақамымен: 

Мен ондай қызға ғашық болмасам да, 
Ғарыппын дерті қалың, шын осыным, - 

деп рухани тазарудың жолын таппай шарқ ҧрған жанның ғаріптық халін суреттей келіп, бҧдан кейінгі 

шумақта бҧл ауыртпалықтан қҧтылудың кілті ҽлеуметтік ҿмірде жатқанын айтады. 

Іздеген ғашық болып бес нҽрсем бар, 

Берейін атын атап ҧқсаңыздар: 

Махаббат, ғаделет пен таза жҥрек, 

Бостандық, терең ғылым, - міне, осылар. 

Лҽйлҽ мен Мҽжнҥн басындағы қайғы екеуінің бір-біріне ғашық болуынан туындаса, Шҽкҽрімнің 

―ғаріптігі‖ ҽлгі ҿлеңде аталған бес қасиеттің ҿмірде ҥстемдік қҧрмай отырғанцығынан ҿмірге келген. 

Рухани тазарудың жолын аталмыш қасиеттерден іздеген ол қоғамдағы жеке адамның тҧлғасына, яғни 

―таза адамға‖ келгенде нақты алты қасиетті былайша ―ноқталап‖ береді: 

Ынсап, рахым, ар, ҧят, сабыр, сақтық - 

Талапқа алты тҥрлі ноқта тақтық. 

Шҽкҽрім ҿмір азабының адам тіршілігінің атрибуты бола алмайтынын дҽлҽлдейді. Ҿмір қанша азапты, 

қайғылы болса да, адам тіршілігінде оны жеңу ҥшін кҥреседі. Адам баласы ол азаптан қҧтылуға тиіс. Оған 

жетудің, адам ҿмірін тҥзеудің, сол арқылы ―таза адам‖ қалыптастырудың ең керек қҧралдары жоғарыда 

аталған алты қасиет. Олар жоқ жерде ―таза адам‖ да жоқ, мҽнді ҿмір де жоқ. 

                                                                 Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан  

                                                                  Анық тҿмен болмай ма хайуаннан. 
Ынсап, рахым, ар, ҧят табылмаса, 
Ҿлген артық дҥниені былғағаннан! 

Тҧтастай шолып қарағанда жеке адам тҧлғасы, жаны таза адам, қоғамның белсенді де саналы мҥшесі 

болатын адамның бейнесі деген категорияларға қатысты ҿлеңдерінде Шҽкҽрім поэзиясының шығыстық 

тамырының терең екендігі кҿзге тҥседі. 

Ежелгі фольклордан, Шығыстың классикалық ҽдебиетінен бері жалғасып келе жатқан дҽстҥрлі 

тақырып - адам ҿмірінің ҽр тҥрлі кезеңдерін жырлау. Қожа Ахмет Иассауи ҿзінің ҽйгілі дастаныныщ екінші-

сегізінші хикметтерінде адамның бір жастан алпыс ҥшке дейінгі ҿмірі туралы толғайды. Мҧндай ҥрдіс ерте 

кезден бері қарайғы Шығыс ҽдебиетіне тҽн. Жыраулар поэзиясының бҧл саладағы орны ерекше. 

Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазақ ҽдебиеті де бҧл дҽстҥрді одан ҽрі дамыта тҥсті. Атап айтқанда, 

Нарманбет ақынның /7/ ―Бірден онға жетуің‖, ―Он жасқа келдім‖ атты ҿлеңдерінің тақырып- тарының ҿзі 

аталмыш дҽстҥрдің нышанын сездірсе, осы ақынның ―Бала қайдан‖ атты ҿлеңі сҽбидің ана қҧрсағында пайда 

болған сҽтінен сегіз жасқа дейінгі ҿмір белестерін суреттейді. Ал Шҽкҽрім ―Мҧтылғаңның ҿмірі‖ атты ҧзақ 

ҿлеңінде ҿзінің бес жастан бастап, ҿмірінің соңына дейін ҿткен жолына философиялық шолу жасайды. 

Тҧтастай алғанда, Шҽкҽрім шығармашылығының мысалында алынып отырған осынау сабақтас- тық 

кҿріністері ХХ ғасырдың басында ҿмір сҥріп, қалам тербеген ақындарымыздың барлығына да тҽн. Олардың 

ҽрқайсысын талдап айту, тереңдей пайымдау, байыпты талдау бҥгінгі жҽне ертеңгі жҥйелі зерттеулердің 

мҽртебелі міндеті болса керек. 
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Резюме 
В статье рассматривается художественные особенности творчества Шакарима Кудайбердиева. 

Summary 
This article focuses on the artistic features of creativity Shakarima Kudaiberdieva. 

ШҼКҼРІМ АҚЫН АҚЫЛ ТУРАЛЫ  

М.Ҽліпхан - 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері, 

филол.ғыл.к. 

Адамгершілік іліміне қатысты ҧғымдарды ақын ҿлеңдерін ҥстірт оқып тани салу мҥмкін емес. Ол 

белгілі бір ҧғымның, мысалы, ақылдың ақын ҿлеңдеріндегі барлық қолданысын тҥгел тауып, оларды 

жинақтап, ҽртҥрлі мағыналық, мазмҧндық, танымдық қыр-сырын анықтау арқылы танылады. Ақын ақыл 

сипаты туралы мҽселеге ҽр кезеңде жазған ҿлеңдерінде аялдап ҿтеді, оны мҧқият іздеп тауып, жҥйесін, 

сабақтастықта жырлануын байқамаса болмайды. «Анық пен танық» ҿлеңінде ақын ақыл ісі ретінде білу, нану, 

ҧнатуды атайды [1.58]. Ақыл ісі - білу десек, оған талас бола қоймайды. Ал нану мен ҧнату жҿнінде ойланып 

қалуымыз мҥмкін. Сҿйтсек нанатын, ҧнататын нҽрсемізді ҿзіміз талассыз деп санауға жеткізген «білу» арқылы 

анықтайды екенбіз. Демек ҥшеуі де, яғни білу, нану, ҧнату - ақын жазғандай, ақыл ісі. Ақын жан туралы 

еңбектерде кҿп айтылатын жан қуатымен байланысты бес сезім ҽрекетін де назардан тыс қалдырмаған. 

Адамзат танымының басы - бес сезім, ғалым М.Мырзахметҧлы ғылыми айналымға тартып, жемісті танытып 

жҥрген, Абай қарасҿзінде қолданыс тапқан «хауаси хамса заьири» [2.187-208]. Адамның ҽлеммен ҽуелгі ҽрі 

ҿмірлік байланысы да осы бес сезім арқылы жҥзеге асады. Адамның тірі, ҿлі болуы да осы бес сезім 

тіршілігіне келіп тіреледі. Сҿйтіп ақын жазғандай, бес сезім мҽліметі тҥйсіктен бастап жанның ең биік қуаты - 

ойлауға жетеді, одан Ақыл таразысына тҥседі. 

Тҽн сезіп, қҧлақ естіп, кҿзбен кҿрмек, 

Мҧрын иіс, тіл дҽмнен хабар бермек. 

Бесеуінен мидағы ой хабар алып, 

Жақсы, жаман ҽрі істі сол тексермек [1. 58]. 

Осы ҿлеңінде ақынның бҽріне де басшы болатын, бағыт беретін ҽділетті жҥрек туралы жазатыны бар. 

Біз осы ақын қолданысындағы ҽділетті жҥректі таза, сау ақыл деп ҧғуға бейімбіз. Біз білетін жҥректің 

физиологиялық болмысында білу, тану ҽрекеті жоқ. 

Дҽл солай қылайын деп ҧнағанда, 

Ҽділетті жҥрегің бір қозғалмақ. 

Бір билік сол жҥректен шығарылмақ, 

Денеге ол шымырлап ҽсер қылмақ... [1. 58] 

Жҥрегіңнің тілі жоқ, ымбалы сол, 

Ҧғып ал да бола кҿр соған кҿмек [1. 58]. 

«Талап пен ақыл» ҿлеңінде ақын ақылдың сипатын тағы да тереңдеп таныта тҥседі. Ҿлең мазмҥн^інан 

ақыл ісі қалай басталатынын байқаймыз. Сонда мынадай тҥйінге тап боламыз: ҽуелгі бастау 

- ындын. Ындын талапты оятады, ал талап ақылды іске қосады. Ақын айтқавдай, ақылдың анық, шын, таза, 

сау, азат, еркін атты тҥрлері бар. Сҿйтіп тҥпкі ақиқатты анық, таза, сау ақыл тапса керек. 

Талап шапса ақылға мініп алып, 

Жақсы, жаман бҽріне бірдей салып. 

Талап деген ындынмен ентелемек, 
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Ойға алып, қызыққанын қылсам демек... 

Ол ісі орайлы ма, орайсыз ба, 

Ойланып оны ақылға салса керек [1. 128]. 

Ақылдың міндеті - тҥптің тҥбінде ақиқатты тану. Мҧны ақын «Тапқыш ой ғой ақылдың мағынасы» [1. 

132] деп ақылдың ең басты қаиетін еске салғандай болады. Ақынның «Ойлансын ҧлан болса сҿз ҧғарлық» атты 

ҿлеңінен ақыл сипатын жаңа қырынан тани тҥсеміз. Ақынның бҧл ҿлеңі Абайдың жан қҧмары туралы жҧмбақ 

ҿлеңін ойға оралтады. Абай ізімен Шҽкҽрім ақын: «Ақылдың шолғыншысы - ойқҧмарлық» деп жазады. 

«Ындынмен ентелеген талап» ақын жазғандай, «талпынып ойды айдаса, байқалар - кҿрнеу, таса, жоқ пен 

барлық», яғни ақиқатты тану жолы басталып кетеді. Ақын айтқандай, «Ҿкініштің ҥлкені - ойы тарлық». Ақыл 

мағынасы ақын айщандай, тапқыш ой болған соң, ізденіс, талап, ой жоқта ақыл да ҿз болмысын жоғалтады: 

Азат ақыл ойланбай мида жатса, 
Шіріп, тозып тартқызар ол бір зарлық [1. 149]. 

Ақын ҿлеңдеріндегі ақыл сипатына қатысты тағы бір мҽселе - сопылық таным ізімен ақылдың араққа 

теңелуі. Ақын мҧраты мен жалпы адамзаттың дана ҧлдарының биік мақсаты - ортақ, ол - хақиқатты тану болса, 

осы тҧрғыдан келгенде ақынның мына теңеуі кҿңілге қонады: 

Арақ - ақыл, мастық - ой, жар - хақиқат [1. 262]. 

Ақылмен ойланып хақиқатқа жету қандай орынды болса, арақ ішіп тазару, пенделіктен арылу арқылы 

Жарын, Иесін сҥю соншалық кҿңілге қонымды. Сопылар ҧғымы бойынша, сау адам дҥниешіл, пендешіл, 

есепшіл, ал мас адам риясыз, шынайы келеді, оның Жарын сҥюде алаңсыз беріліп опалы болуы ҽбден мҥмкін. 

Мастық - сопылық ҧғымда дҥниелік тірлікті ҧмытып, Алланы сҥюге бірыңғай, барынша берілумен 

байланыстырылады. Бҧ дҥниемен байланысы берік, мықты, сау адам сопылар ҧғымынша, Иесін риясыз, 

шынайы сҥйе алмайды. Мастық бір жағы бҧ дҥние қызығынан арылу, онымен байланысын ҥзу, сҿйтіп 

сҥйгеніне шынайы берілу. Плотин шынайы, терең ойлауды осындай мастыққа теңейді [3]. Сҿйтіп Шҽкҽрім таза 

ақылды таза арақпен байланыста жырлайды. Арақ затының ҧғымына біршама жақын кҿрінетін шарапты 

сопылар екі тҥрлі себеппен жақсы кҿрген, біріншіден, шарап кісіні шынайы қалпына тҥсіреді, екіншіден, оның 

мейірім, рақым, махаббатын арттырады. Яғни шарап ішіп мас болған адам Иесін шынайы да риясыз, жан-

тҽнімен беріліп сҥйеді. Ал сау адамда дҥниелік байланыс ҽлі де басым болады. Ақылмен ойлауға да 

шынайылық пен тереңдік керек. Ақын анық хақиқатқа қатысты ойларын «таза арақ ішкен мастарға» арнайды, 

яғни олар таза, анық, сау ақыл жолындағы ақиқатқа қҧмар жандар: 

Айтамын мҧны жастарға, 
Таза арақ ішкен мастарға [1. 231]. 

Ал дҥниешіл, пендешіл, есепшіл, қу, сҧм, жеңіл ойлы адамдарды алдыңғы жас, яғни мастардан бҿліп, 

ажырата айтатыны да бар. 

У ішіп, қулық жинаған, 

Айтпаймын қуыс бастарға  

Ол ҧғынбас, тыңдар да [1. 231]. 

Плотин еңбектерінде, яғни эннеадаларында атақты ҥштік ҧғымы бар. Ол ҧғым бойынша, Ақыл 

Бірліктен, яғни Жаратушыдан пайда болады. Ал Ақылдан ҽлемдік жан туады [3]. Осы танымның шет- жағасын 

Шҽкҽрім ақыннан да байқауға болады. Ақынның Ақылды Жаратушыдан келер рухани нҧрға телитіні бар. 

Мҧндай ойды Жҥсіп Баласағҧн да айтқан [4]. Мҽселе Абай айтатын кҽсіби жолмен табылатын ақыл туралы 

емес, ақылды болу мҥмкіндігі, яғни потенциалды, жибили ақылда болып отыр. Адамнан ҿзге тіршілік иелері 

қанша тырысса да, кҽсіби жолмен ақылды бола алмайды. Ақылды болу қабілеті тек қана адамға бҧйырған. 

Шҽкҽрім ақын рухты жаннан бҿлек санап, оны ақыл деп біледі. 

«Рух» - деген сҿзді жан дейді, 

Осыдан жаман ҽуре жоқ. 

Рух деген дінсіз таза ақыл, 

Мінсіздің ісі шын мақҧл [1. 231]. 
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Алғашқы ақыл иесі Алланың демі, рухымен Адам ата атымен пайда болды. Адам ата жай ғана жан иесі 

емес, ақыл иесі. Ҽйтпесе жан жануар мен ҿсімдікте де бар. Осы орайда Шҽкҽрім сҿзіне сенгеніміз жҿн. Тҽн, 

нҽпсі ҿзге жан иелерінде де бар, ал ақыл адамға ғана тҽн. Рухын жоғалтқан адам болса да, жансыз адам 

болмайды. Яғни ақылсыз қҧр жан иелері ҿмірде кҿп-ақ. 

Нҽпсі дер рухсыз жандарды, 
Мейлі адам, мейлі аңдарды [1. 232]. 

Ақын бір ҿлеңінде ақылды жарық нҧрға теңейді. Шынында да адам болмысын ақыл ғана ой- саналы, 

адамгершілікті етеді, яғни жарық қылады. Ал ойсыз, қайырымсыз адамды надан, бейнелеп айтқанда қараңы 

деуге келеді. 

Ақыл деген ҿлшеусіз бір жарық нҧр, 
Сол нҧрды тҽн қамы ҥшін жан жҧмсап жҥр [1. 155]. 

Жан тҽн мен ақылға тірілік қабілетін дарытады. Жан тҽнге тҽуелді, себебі жан тҽн кҿмегінсіз ҽрі оны 

баспана етпей жҥре алмайды. Жан ой бастауы - ақылсыз да адам жаны бола алмайды, себебі ақын айтқандай, 

жан ақылды тҽн қамы ҥшін ғана емес, оны ҿзіндегі қайырымдылықтарды, ҿзі аңсаған жақсы хҽлді сақтау ҥшін 

де қажет етеді. Жан жатдайы ҿте қиын. Мҧны Абайдың жҥрек жатдайы арқылы айтатыны бар [5]. Ал Шҽкҽрім 

бҧл ойды жанмен байланыстыра айтып, нақтылай тҥседі. 

Жан тыныштық таппайды тҽн қамын жеп, 
Тҽн бҧзылса, тҧрағым бҧзылар деп... [1. 155]. 

Жан Ақыл секілді ҽлемнен тыс тҧрған, тҽуелсіз, бекзат болмыс емес, Ақылдың тҽнмен тікелей 

байланысы жоқ. Ақын айтқандай, ақыл тҽнге емес, жанға біршама байлаулы. 

Жан тҽнге, ақыл жанға матаулы тҧр [1. 155]. 

Осылайша ақылдың Абай жазғандай, суық атанатыны бар. Шҽкҽрімнің де Ақылды ноқтасыз, сау, таза 

болса екен деп армандауы тегін емес. Адам болмысына ақын айтқан мына жағдай тҽн. 

Адамның таза ақылы жанды қимай, 
Амалсыз қиянатқа о да кҿнбек! [1. 136]. 

Ақыл қаншалық асыл, артық, бекзат болмыс болса да, оны жҧмсаушы, тҧ^ынушы - жан. Жан ҿз 

деңгейінде-ақ біршама танып біледі, себебі оның ҿзінде ойлау қуаты бар, ал одан ҽрі ақылды тҧтынар болса, 

онда ҿз иесін тіпті танымал, данышпан етуге жарайды. Кдндай болғанда да адам болмысындаты жан, жан 

қуатына кҿп нҽрсе байланысты, тҽуелді болған соң, Шҽкҽрім ақын мынадай тҥйін жасаған екен. 

Тҽн - терезе, қарайтын жан - иесі, 
Жаннан шығар ақыл мен ойдың шыны [1. 139]. 

Ақыл - таным, даналық шыңы десек, таным басы - жан қарауындағы бес сезім мҥшесі. Ақылға жеткенге 

дейін де жанда талай қуат бар, олар - бес сезім мҥшесінің тҥйсінуінен туған мҽліметті қабылдау, оны есте 

сақтау, одан естегіні пайдаланып қиялдау, ең биігі - ойлау болып Ақылға жақындай береді. Ақылға дейінгі 

аталған жан қуаттарының ҿзі-ақ адамды ҽжептҽуір абыройлы етеді. Олай дейтініміз ҽр адамның ойлы, дана, 

кемеңгер болып кетпей-ақ ҿз қауымы ішінде тҽрбиелі, ҽдепті, кҿргенді, қайырымды болып жҥруі - осы жан 

деңгейіндегі хҽл мен жатдайдың кҿрінісі. Себебі бҧрынғы ойшылдар жазғандай, этикалық қайырымдылықтар 

жан деңгейінде қалыптасады. Сҿйтіп Ақыл атты асыл, бекзат қазына, байлықты тҧтынушы, пайдаланушы - 

жан. 

Білуге қҧмарлық, ойлауға қҧштарлық - жан ҽрекеті. Ой мен білім жан азығы ғана емес, ақылдың да 

қажеті. Ақын жазғандай, «ой - ақылдың шолғыншысы». Ақын ақылдың білу, ойлау, ғылым, жалпы ізденіспен 

байланысы жайында жиі жазады. 

Ақылды киім бермес, ғылым берер, 

Ғылымын ал, ҿнерін ал, мҧны таста [1. 180]. 

Жас баланы ҧрғанмен шырылдатып, 

Ойы толмай тҧрғанда ақылы ҿнбес [1. 181]. 

Ақын ой, ойқҧмарлық, ізденіс барда, бҽрі де ақыл тҧтқыны, ақыл меншігі дегенді айтады. 
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Кезсе ойым барша, барлық –  

Ақылымның тҧтқыны... [1. 204]. 

Ақылға еркін ой керек, 

Матаудан ойды азат қыл... [1. 251]. 

Білімсіз, ҿнерсіз, 

Болады ақыл тҧл [1. 267]. 

Сҿйтіп жан қуатымен ойлау арқылы білім, таным табылып, ақыл толысады екен. Ындын, талап, жан 

қуаты, ойлау мен ақыл арасында осындай байланыс бар. 

Ақын ҿлеңдеріндегі ақыл туралы танымның тағы бір қыры - ақылдың бҽріне де таразы болатын қасиеті. 

Ақылсыз кісінің адам атанып жҥруі қиын. Адам болудың серті мен шарты - Ақылын пайдаланып ақиқатты 

тану. Ақылдың таразы болуы ақиқатты танумен айқындалады. Ақиқатты тану - «шын нану», «анық шын». 

Ақын жазғавдай, «шын нану - ақылымен қабылдауы» [1. 203]. 

Ақ, хақ, хақиқат, шынды табушы - ақыл. 

Таза ақыл ақты барлайды, 

Дҽлелсіз сҿзді алмайды [1. 233]. 

Ақын ҿлеңдеріндегі «Жар» ҧғымы хақиқатты, Жаратушыны білдіреді. Жар - Жаратушы - тҥпкі ақиқат. 

Осы тҥпкі ақиқатқа жеткізуші де - ақыл. 

Ақылыңа ҧстат қол, 

Тура апарар сені сол. 

Жардың жолы қиын жол: 

Шытырман тоғай, қалың ну! [1. 238]. 

Ақылдың таразы екені оның бҽріне де сыншы болуымен байқалады. 

Ҽділ жҥрек, таза ақыл мақтайтҧғын, 

Солар сҿкпес іс қылар жолды кҿксе!.. 

Ақылыңа сынатып ойла, жаным [1. 65]. 

Жҥректің таразысын жойма, жаным [1. 66]. 

Ақылмен сыналмаған іс бҧлдырлау... 

Тетігі - таза ақылмен ҿлшеп сынау [1. 199]. 

Ақылдың кҿзін байлама... 

Ақылға сынат ҽр істі [1. 229]. 

Ақылға сынат, сабыр қыл [1. 251]. 

Бҽрін де ақылға сынатып, ақылды темірқазық, қҧбыла етуді ақын Алла сҿзімен де бекітіп растайды: 

Ақылыңа сынат деп дҽлел айтқан 

Қҧраннан табылады талай аят [1. 263]. 

Адам ойы мен ҿміріне, адамгершілігі мен ҽрбір ісіне ақылдың сыншы ҽрі ақиқатты танытушы 

болатынын біз ақын ҿлеңдеріне сҥйене отырып тҥйіндедік. Осы арада ақылдың ҽрбір істе адам ҥшін басшы 

болар сипатын да атап кеткен жҿн. Себебі бҧған дҽлел болар ойлар ақын ҿлеңдерінде біршама ҧшырасады. 

Олай қылмай, билесе бҽрін ақыл... 

Адамды сонда адам деген мақҧл [1. 156]. 

Бҧзық адамдарды ақ жолға салуға, 

Киянатты кҿрге жабуға, 

Мен ақыл менен ойды жҧмсаушы ем, 

Талай қиын істі табуға [1. 223]. 

Пайғамбар қыл ақылды! 

Сол табады мақҧлды [1. 249]. 

Ақынның ақылды Алланың нҧры мен рухына балап жазғанын жоғарыда жазған едік. Мҧның ар жағында 

ақыл Жаратушыдан деген ҧғымда байқалып қалады. Сонда Жаратушының ҿзі зор Ақыл иесі  
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екені танылады. Ақын «Ҥш анығында» Жаратушыны зор ақыл мен қҧдірет иесі деп жазады [6]. Біз 

Жаратушыны тани алмаймыз. Тек Абай айтқандай, Саниғын сҧңғатына қарап білеміз [7], яғни Иесін оның ҿзі 

жаратқан туындысына қарап біршама тани аламыз. Ҽлем мен адам - барлық байланыс, болмысымен зор 

Ақылдың нҽтижесі мен жемісі. 

Осы ҽлемде барша барлық –  

Жанды ақылдың табысы [1. 205]. 

Қҧбылган ҽлем жарысы  

Ақылды жанның табысы! 

Басында-ақ онда ақыл мол, 

Мақсатты ретпен ҽр ісі  

Тереңнен ойла аңғар да... 

Теп-тегіс қара денеге, 

Ойламай-ақ қой ҿзгені  

Мақсатсыз біткен тҽн бар ма? 

Ойлы адамсың ғой сен де 

Бар ма мақсатсыз тҽртібі жоқ нҽрсе ҽлемде? [1. 229]. 

Адамзаттың ҿздігінен жасайтын су жаңа жаңалығы болмайды. Ғылым да Абай айтқавдай, жанацаң, 

жоқтан жасалмайды [7]. Адамзат ойы мен ҽрекетінің ең биігі - даналық пен ақиқатты тану десек, оның ҿзі 

Жаратушының зор туындысын шет-жағалап қана білу. Адамзат даналыққа осылайша Жаратушыны бетке 

алып, Оның жаратқан туындысына таң қалып жҥріп жетеді. 

Жаралыстан ғибрат алсаң, 
Болар едің ойқҧмар [1. 265]. 

Шҽкҽрім ақыннан ой артылмаған. Адамзат тарихындағы тҥрлі таным тҿркіндерінің кҿбісімен таныс 

болғаны байқалады. Адамның білгені бір тоғыз, білмегені тоқсан тоғыз деген сҿз соншалық рас болса керек. 

Ақын мҧны да ескерген. Біз Алланың қҧдіреті мен білімін ҿлшеулі ақылымыз жеткен жеріне дейін ғана 

білеміз. Алла ҿз пенделеріне несібесін шашып қойған деген ой - діннің ғана сҿзі емес, ғылым таны^ан ақиқат 

та солай. Алла ҽлемдегі бҽрінің де қамын жеп, жағдайын жасап қойған. Мҧны байқарға ақыл, ой кҿзі керек. 

Алланың ақылы мен қҧдіретінде, жомарттығында шек жоқ. 

Нҧрыңды тҥгел жасырсаң, 

Жаралыс кебін киеді. 

Ҿлшемей шектен асырсаң, 

Кҿз шағылып кҥйеді. 

Ҿлшеп жібер нҧрыңды, 

Білсін асық тҥріңді. 

Бір-бірлеп аш сырыңды, 

Соныңды кҿңілің сҥйеді [1. 247]. 

Ҽлемді адам жаратқан жоқ, адамның ҿзі де ҿз-ҿзінен пайда болған десек ақиқаттан алыстаймыз. 

Соншалық адам ақылы жетпес зор ақыл мен қҧдіреттің жемісі - ҽлем мен адам кездейсоқ ҿз-ҿзінен пайда 

болған деу ақын айтқандай, сау ақылға симайды. Бҧл мҽселе адамзат даналарын талай мың жылдар мазалап, 

толғантып келеді [8. 15; 9. 54-55]. Сол толғанушы ойшылдардың шағын ғана тобынан Шҽкҽрім ақынды да 

кҿруге болады. Сҿйтіп ақын ҽлем мен адамды - ақыл табысы мен жемісі деп біледі. Ал ҿлшеусіз ақыл иесі - 

Жаратушы, Алла. 

Шҽкҽрім ақын ҧлы Абайдың жақын туысы ғана емес, ең сенімді рухани шҽкірті де. Оның ҧстазы 

танымына тҥйісіп қалатын тҧсы да кҿп. Анығы Шҽкҽрім ақын - Абайдың адамгершілік ілімі мен таным жолын 

жалғаушы. Абайдағы толық адам танымы ҿзіндік ерекшелігімен Шҽкҽрім ақында да ҧшырасады. Екеуі де 

толықтыққа жеткізер қасиеттер қатарында ақылды атайды. Абайдың нҧрлы ақылын Шҽкҽрім ақын таза ақыл 

деп қолданады. 

Адал еңбек, ақ жҥрек берер шешіп, 

Таза ақыл қосылса, 
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Қылсаң адал еңбек, - 

Бҽрінен де сол мақҧл 

Артқыға жол бермек. 

                                                                Арсыздардың тҥкке тҧрмай  

                                                                 Арам ойы жойылып, 

Аяғында хақиқатты 

Бҧл ҥшеуі жеңбек. 

Сен бола гҿр аққа хақ, 

Болам десең адам. 

Адал еңбек берер бақ, 

Бассаң соған қадам. 

Айнымайтын ақ жҥрек пен Таза 

ақылды адамның Таппасы жоқ бҧл 

ҿмірде, 

Осынымды ҧқ, балам! [1. 270] 

Абай Шҽкҽрім ақынның адал еңбегін ыстық қайрат, ақ жҥрегін жылы жҥрек, таза ақылын нҧрлы ақыл 

деп атайтын [5.198]. 

Аристотель де, ҽл-Фараби де жан деңгейіне орнығатын қайырымдылықтарды ақыл анықтап, олардың 

шеткі екі кемшілікке ауып кетпеуін тағы да ақыл қадағалайтынын жазған болатын. Шҽкҽрім ақын да ақылы 

бар адам ғана қайырымдылықтарды, яғни ынсап пен арды сақтай алатынын жазады: 

Ақылды сол - ынсап пен арды сақтайды, 
Арсыз сол - арамдықпен жан сақтайды [1. 36]. 

Ақылдың ізгі қасиеттерге кҥзетші, қамқоршы болатынын Абай да айтқан. Демек қайырымды- 

лықтардың ақыл арқылы сақталуы - ақиқат. 

Ақыл - адамда ғана бар басты ерекшелік, рухани қҧндылық. Абай ҿзге тіршілік иелерін жан иесі десе, 

адамды олардан бҿле қарап ақыл иесі деп атаған [7]. Себебі жаны барлар қатарындағы адамда ғана ақыл бар 

ҽрі ол ақылымен ғана адам атанады. Шҽкҽрім ақын ақылдың осы қырын да назардан тыс қалдырмаған. 

Ең басқы зат: жаны бар, ақылды зат [1. 139]. 

Адамның сыртқы дене жаралысы, 

Нҽпсісі айуанмен анық теңдес. 

Бҿлектігі - жалғыз-ақ таза ақылда, 

Ҽлің келсе, жол тап та осыны емдес! [ 1. 181] 

Шынында да ақынның ҿзге бір ҿлеңінде жазғанындай, «ақылға билетпеген пенде айуан» [1. 263]. 

Шҽкҽрім ақын ақылды ҿз ҿлеңдерінде анық ақыл, шын ақыл, азат ақыл, ноқтасыз ақыл, еркін ақыл, сау 

ақыл, таза ақыл деп ҽртҥрлі атайды. Сҿйтсе де ақын бҥйрегі таза ақыл мен сау ақылға кҿбірек бҧратынын 

байқаймыз. Ақын таза ақылдың ақиқатты таңудағы артықша алғырлығын ҽр-ҽр тҧста жиі айтады. Мысалы, 

таза ақылға қатысты ақын ойы мынадай: 

Таза ақылды жҥйрігім [1. 131]. 

Дҽлелсіз сҿз - соққан жел, ҧшқан тозаң, 

Таза ақылдың алдында жоқ қой қҧны [1. 139]. 

Тетігі - таза ақылмен ҿлшеп сынау! [1. 199] 

Шын таза ақылдың таппас заты жоқ [1. 226]. 

Ақын таза ақылдың мықты жҥйрік, таным тҧлпары екенін жалпы ақиқат, нҽпсіге ғана емес, дінге де 

қатысты айтады. М.Ҽуезов Абай дінін - адамгершіліктің жҽне сыншыл ақылдың шартты діні десе [10], 

Шҽкҽрім дінін ҧждан мен таза ақылдың діні десек болар. Біз бҧл тҥйінімізді айрықша қадап, бекітіп айтамыз. 

Таза ақылмен таппаған дін  

Шын дін емес - жындылық [1. 
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Біз бҧл арада ақынның дін туралы танымын сҿз етпейміз, ол бҿлек ҽңгіме. 

Шҽкҽрім ақын адам баласының періште емес, ақыл мен тҽннен тҧратын қоспа екенін, таза, сау, анық 

ақыл ҿзінің тҽнді иесін Тҽңірге қарай қанша тартқанмен, тіріде адам ақылының жаннан, ал жаны тҽннен қол 

ҥзіп кете алмайтынын біледі. Сонды^ан ақынның ақылды ҽртҥрлі атап, оны таза, сау, анық, шын, ерікті ақыл 

деп биіктетпек болғаны шартты нҽрсе. Адамзаттың қоспа болмысында ақыл ешқашан да Жаратушынікіндей 

ҿлшеусіз, кемшіліксіз бола алмайды. Себебі 

Тағдырдың қиын, сырлы сиқырымен  

Жан тҽнге, ақыл жанға матаулы тҧр [1. 155]. 

Сондықтан да Шҽкҽрім ақынның мына тҥйінін ақиқат демеске лаж жоқ: 

Адамның таза ақылы жанды қимай, 

Амалсыз қиянатқа о да кҿнбек. 

Сҿйтіп ақыл бере алмай адал кҿмек, 

Зҧлымдықпен адамды адам жемек. 

Адал еңбек, ақ пейіл, мейірім жоқ –  

Осы болар таза ақыл ҿлді демек [1. 156]. 

Адамзат тҽні топырақтан, рухы - ақылы Жаратушыдан жеткен болмыс десек, осы адам баласының 

басым бҿлігі кҿбіне тҽн қамымен жҥріп, жҥзден жҥйрік, мыңнан тҧлпар санаулы тобы ғана ақылды, 

қайырымды бола алады. Себебі тҽн тілегі тҽтті, ақыл жолы ауыр, азапты келеді. Адам болу мен ҿмірінше адам 

болып қалудың қиындығын ҽр заман ақылдылары айтып кеткен. ХІ ғасыр данышпаны Ж.Баласағҧн: 

Адамдарды емес, адамдықты аңсаймын, 
Кісілерді емес, кісілікті қимаймын [4. 167] - 

десе, Абай: 

Атымды адам қойған соң, 

Қайтіп надан болайын? [4. 168] - 

деп адамдығынаң ажырағысы келмеген. Ал қазіргі заман ақыны ҚМырзалиев адам болып туу ҽлі де адам 

болып қалу емес екенін тапқыр тҥйіндеген. 

Адам боп оңай туғанмен, 
Адам боп қалу кҿп қиын! 

Тҽн жҽне қҧмар мен нҽпсіге тҽуелді адам баласына ҥнемі ақыл жолынан айнымай жҥру ҿте қиын. 

Сҿйтсе де Шҽкҽрім ақын жазғандай, ақыл жолынан айнымау - адам болу мен адамдықтың шарты. 

Олай қылмай, билесе бҽрін ақыл, 

Еш қиянат қылмаса зорлық, тақыл. 

Таза еңбекпен тағдырдан пайдаланса, 

Адамды сонда адам деген мақҧл [1. 156]. 

Біздіңше, ақын ҿлеңдерінде қолданыс тапқан анық, шын ақыл - таза ақылдың синонимі секілді. 

Ақылдың да тізе бҥгіп, жеңіліс табатынын, оның да ала алмайтын асуы барын болжаған, білген ақын ақылға 

ҽртҥрлі ҽйбат ат беріп, оны, яғни ақылды қамшылай тҥскен секілді. Адам ақылы ҿлшеулі болатынын Абай 

ақын айтып қойған. Ал Шҽкҽрім ақын анық, шын ақыл туралы былай дейді: 

Босқа кҥлген кҥлкіні кҥйлемелік! 

Шын ақылға мойынды бҧрысалық! [1. 35] 

Шын таза ақылдың таппас заты жоқ, 

Ол қасиетш жойма [1. 226]. 

Анық ақыл адымын аштырмайды, 

Еш нҽрсе одан қҧтылмас жетпей қалып [1. 128]. 

Азат, еркін, ноқтасыз ақылдар да бір-бірімен тҿркіндес ҽрі алдыңғы аталған ақыл тҥрлерімен 

мағыналас, мазмҧндас. 
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Азат ақыл ойланбай мида жатса, 
Шіріп, тозып тартқызар ол бір зарлық [1. 149]. 
 
 
 
 

Еркін ақыл тіпті адаспас, 
Кезсе кірсіз жарқырап [1. 206]. 

Біз талдап-таныған ақыл сипатының адамгершілік іліміне қатысы мол. Ҿзгесін былай қойғанда, 

Аристотель жҥйесі бойынша айтар болсақ, ақылдылық та - қайырымдылық, яғни дианоэтикалық 

қайырымдылық [11]. Екіншіден, ақыл ҿзге этикалық қайырымдылықтарды анықтап, сақтаушы. Ҥшіншіден, 

ақыл адам болмысы мен ҿмірінің асыл мҧраты - ақиқатты тануға басшы дер едік. 
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Резюме 
В статье рассматриваются разные виды качества Разума в лирических произведениях Шакарима. 

Summary 
Different kinds of Mind qualities in Shakarim‘s lyrical works are considered in this article. 

АБАЙ ҾЛЕҢДЕРІНДЕГІ НЕВРОТИКАЛЫҚ ДИСКУРСТЫҢ СИПАТЫ 

Н.Кенжеғараев - 

Абай атындазы ҚазҰПУ-дың «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері, 

филол.ғыл.к. 

Казіргі таңдағы ҽдебиеттану ғылымында жаңа арналар болып табылатын дискурстық поэтика, 

теоретикалық поэтика шеңберінде, кҿркем антропологиялық ҽдісте кҿркем шығармашылық ҥдерісіне 

байланысты невротикалық, шизофрениялық, экзистенцианалдық, психотерапевтік сынды дискурс тҥрлері 

қолданылып, зерттелініп жҥр. Психологиялық дискурстың зерттеу нысаны ҽдеби дискурске байланысты 

қолданылып жҥрген жоғарыда аталған дискурс тҥрлерінен ҿзгеше екендігін атап ҿтуіміз керек. 

Поэзия, оның ішіндегі лирика жанры субъективті жанр екендігі белгілі. Лирикада ақынның ой- сезімі, 

толғанысы ішкі жан ҽлемінің елегінен ҿтіп, тебіренісі арқылы сыртқа шығады. Ақынның психологиялық тҧлға 

ретінде психикасы, эмоциясы, кҿңіл-кҥйі, реакциясы ҿлең тҥрінде ҿрнектеліп беріледі. Демек біз кҿркем 

шығармашылықты, ҿнерді психологиялық тҧрғыдан зерттеудің негізін қалаушылардың бірі, кҿрнекті ғалым 

К.Г. Юнгтың мына пікірлерімен келісуіміз керек: «Искусство в своей художественной практике есть 

психологическая деятельность и в качестве таковой может и должно быть подвергнуто психологическому 

рассмотрению» [1, 214]. Сҿз ҿнерінің, оның ішінде лириканың табиғатына сай, психоэмоциялық сезімдерсіз 

mailto:satis@glasnet.ru


Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №3(37),2011 г. 

78 

 

 

поэзия болмайтыны да заңдылық. 

Классикалық талдауда кҿңіл-кҥй лирикасы деп айдар тағылып талданатын ҽдістің шеңбері  

 

дискурстық талдаудың ауқымына жете алмайды. Дискурстық талдау ауқымы ҿте кең жҽне біздің лирикалық 

шығарманы, лирикалық шығарма табиғатын талдауды елеулі кеңінетін жағдайы бар. Невротикалық, 

шизофрениялық дискурстерді сҿз еткенде, санада психикалық ауру тҥрлерінің қылаң беретіні ғажап емес. Ал 

одан жҥйкесі ауруға ҧшыраған ақын-жазушылар шығармашылығын зерттейді деген жалған тҥсінік 

қалыптаспағаны жҿн. Дискурстық талдауға паталогиялық невроз бен психоз емес, шығармашылық невроз бен 

психоз арқау болады. Адамның кҥнделікті ҿмірдегі қуаныш, реніш, жақсы кҿру, жек кҿру, ашу, ыза, 

сҥйіспеншілік, риза болу, наразы болу, т.б.с.с. толып жатқан психоэмоциялық кҥйлер субъективті ҿнер 

лирикадағы ақын шығармашылығында да орын алатын ҽдеби-психологиялық жағдайлар. Тек айырмашылығы 

психофизиологиялық реакция ғана емес, ҽлеуметтік интеракцияларға жауап ретінде, идея, тҧжырым, кҿзқарас, 

дҥңиетаңым, ҧстаным ретінде туындайтын сезімдер болып ортаға шығады. 

Ақынның ҿзінің ортасына, қоғамына, заманына деген қарым-қатынасы, бағасы, реакциясы ҿлеңдері 

арқылы кҿрініс табады. Лирикадағы ақынның кҿңіл-кҥй сезімдері оның тек жеке басының жағдайы, жеке 

эмоциясы ғана емес, ол оның қоғам жағдайына, қоғамдағы ҽлеуметтік, этикалық, саяси жағдайларға берген 

бағасы болып саналады. 

Адамның рационалды жҽне иррационалды ҽркеттерінің барлығын басқарушы орталығы - ми десек, 

мидің барлық ҥдерістері нерв жасушалары арқылы іске асатыны дҽлелденген. Ми мен жҥректің белсенді 

ҽрекетінің жемісі болып саналатын сҿз ҿнерінде ақынның интеллектуалды ҽлемі арқылы қабылданған 

объективті шындық ішкі ҽлемі, психикасы арқылы қордаланып, эмоциясы мен қатар ҽдеби- шығармашылық 

ҧстанымы, дискурсы мҽтін деңгейінде пайда болып, сыртқа шығып, ҽлеуметтік қатынасқа жол тартады. 

Белгілі зерттеуші Б.О. Корманның мына сҿздері лирикадағы эмоцияның, кҿңіл-кҥйдің ҿзгешелігін 

анықтап береді: «Настроение в лирике - это не просто настроение. Это всегда определенная идейная позиция, 

определенный взгляд на мир. 

Основной эмоциональный тон - это определямые мировоззрением эмоциональные реакции, лирическое 

самосознание самих различных людей. Этим понятием обозначается содержание лирического способа 

изображения человека» [2, 68]. 

Ақын ҿмір сҥрген қоғамдағы жағдайға, дҽлірек айтсақ оның саяси-ҽлеуметтік қалыбынан бастап, 

тҧрмыстық, ҽкімшілік, рухани-моральдық, дши-дуниетанымдыщ, ғылым-мҽдени жағдайларына дейін 

назарынан тыс қалдырмай, баға беретін тҧстары жоқ емес. Поэзияның ерекшелігіне сай бҧл қоғам мен халық 

тынысы туралы «салмақты», «рационалды» бағалар емес, поэтикалық санадан, поэтикалық ойлаудан 

туындағаң эмоционалды, экспрессивті бағалар. Коғамдағы жағдайдың, заман бейнесінің ақынға ҽсері, ақын 

психикасына ҽсері, ҿлеңдерінде ашық, ҿткір тҥрінде орын алады. 

Абайдың 1886 жылы жазған «Кҿңілім қайтты достан да, дҧшпаннан да» деген ҿлеңінен бастап бірқатар 

ҿлеңдерінде ақынның ҿз қоғамына, қабылдаушыларына реакциясы эмоционалды тҥрде кҿрініс алған. 

Ақының ҿз бейнесін сомдау барысында қоғаммен кҥресіп кҥйзелген, оның жамандық іс- ҽрекеттерінен 

жеріген, қажыған адамның бейнесі сомдалуы тегін емес. «Ішім ҿлген, сыртым сау» деген шығармасында 

ҿлеңнің атауы болып тҧрған осы тармаққа психологиялық тҧрғыдан талдау жасайтын болсақ, адамның ішін 

ҿлдіге санауы, не ішкі ҽлемі жалғыздықтан, тҥсініспеушіліктен, қабылдамаушы- лықтан, ҿз білгенін, тҥйгенін 

ортасына айтып одан ешқандай ҽрекет шыққанын кҿре алмау, яғни ақын ҿнердің «ҽсер етуші» қырын 

пайдаланғанымен, одан еш нҽтиже шықпағанына қамығу сынды пікірлер ортаға шығатына анық. 

«Сегіз аяқ» ҿлеңі эмоциялық бояуларға, тебіреністерге толы ҿлең. 

Ауырмай тҽнім, 

Ауырды жаным, 

Қаңғыртты, қысты басымды. 

Тарылды кҿкірек, 

Қысылды жҥрек, 

Ағызды сығып жасымды. 

Бір кісі мыңға, 

Жҿн кісі сҧмға, 

Ҽлі жетер заман жоқ. 
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Қадірлі басым, 

Қайратты жасым 

Айғаймен кетті, амал жоқ. 

Болмасқа болып қара тер, 

Корлықпен ҿткен қу ҿмір [3, 112],- 

деген жолдарында ҿз ҿміріне, ҿз жағдайына баға беріп отыр. Ҽрине, баға жағымды емес. Ақынның қан 

қысымын кҿтеріп, басын қысып, жҥрегін ауыртқан не нҽрсе? Немесе, физиологиялық, терапевтік тҧрғыдан 

адамның қандай жағдайда қан қысымы кҿтеріліп, басы қысып, жаны ауырады? Автор осындай тҽн мен жан 

ауруларына алып келген дерттің басы - рухани дерт, рухани тҥсініспеушілік екендігінен хабар беріп отыр. 

Рухани дертке адам қай жағдайда ҧшырайды? «Духовные страдания не есть еще душевная болезнь, невроз, но 

может быть причиной невроза. 

Духовное страдание - это когда человек переживает отсутствие каких-либо ценностей, которые могли 

бы делать его жизнь осмысленной, целенаправленной. Это состояние полной апатии ко всему, к жизни 

вообще. Человек может не осознавать причину или истоки этого своего состояния, эти истоки часто скрыты в 

сфере бессознательного» [4, 121], - деген ғалым ойлары айқындап отырғандай, Абай ҿзінің жеке басының 

дертінен, не ҿз болмысына қатысты кемшіліктерден кҥйзеліп отырған жоқ. Абайды дертті етіп отырған - қоғам 

мен тҥзелерлік ниет танытпаған халқы. Халқын тҥзетудің жолындағы қару етіп ҿнерді тандап алған ақынның 

Сҿзіне қҧлақ аспаған, бойыңа сіңірмеген, бойыңа сіңірерлік деңгейі де жоқ болған халықтың теріс амалдарын 

тізбектеп те айтып ҿтеді: 

Жаяуы қапты, 

Аттысы шапты, 

Кайрылып сҿзді кім ҧқсын. 

Іште дерт қалың, 

Ауыздан жалын 

Бҧрқ етіп, кҿзден жас шықсын. 

Кҥйдірген соң шыдатпай, 

Қоя ма екен жылатпай? 

Автор осындай ҿткір сҿздер арқылы ҿз жан жағдайын білдіруі невротикалық дискурс аясында жҥзеге 

асқан. Ақынның ҿз қайғысымен торығып, томаға тҧйықталып қалмай, жанын жеген дертін ҿлеңге арқау етуі - 

бҧл да кҥрестің бір тҽсілі ретінде бағаланса керек. Ҿзінің рухани дертін, жалғыздығын, халқының 

тҥсінбейтіндігін, қабылдамайтындығын ашына айту - адресатына қайтара ҽсер етудің жолы, адресатқа 

психотерапиялық ықпал ету тҽсілі болып танылады. Ақылмен айқанға, бастан сипап, іш тартып айтқанға 

кҿнбеді, еш нҽтиже шығармады, ендігі тҽсіл бетіне шыжғырып, ҿткір айту, ауыр айту қалып отыр. 

Психотерапиялық, невротикалық дискурс нысаңындағы ҽрбір айтылған сҿз, біздің жағдайымыздағы 

поэзиялық шығарма жайдан-жай айтылмайды: «Ведь в психотерапии говорить 

- это не столько обмениваться информацией, сколько осуществлять вмешательство, воздействовать на 

собеседника, владеть коммуникативной ситуацией, менять систему представлений клиента, его мысли и 

поведение» [5]. 

... Моласындай бақсының  

Жалғыз қалдым - тап шыным! 

А.Кҧнанбаевқа дейінгі қазақ поэзиясында рухани жалғыздық туралы сҿз еткен Ахмет Ясауи болса, Абай 

рухани жалғыздық сарынын психологиялық қатпарлармен тереңдетіп, адамның ішкі жан дҥниесі, сыры, адам 

ҿмірінің мақсаты, елдің, ҧлттың мақсаты, адамзат баласының адамгершілік мҧраттары тҧрғысынан байытып, 

жалғыздық тақырыбын жаңа деңгейге кҿтереді. 

Ақынның «Келдік талай жерге енді» ҿлеңінде де невротикалық дискурс орын алған. Қан қысымы 

жоғары, ашынған ақын тайсалмай жалғыз басы қараңғы қалың кҿпшілікке қарсы шығады. Ашуы у болған 

ақын осы сҿзіме тым қҧрығанда селт етерсін дегендей, мірдің оғындай ҿткір сҿзін айтады: 

Адам деген даңқым бар, 

Адам қылмас халқым бар, 
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Ҿтірік пен ҿсекке 

Бҽйге атындай аңқылдар [3, 157]. 

 

Абайдың халқына қаратып айтқан осындай ауыр сындарынан кейін кейде кҿпшілік арасында ақынды 

сынаған  пікірлер де естіліп қалып жатады. «Абай халықтан ҥлкен емес, неге сонша қатты ауыр сҿздер 

айтады» деген сияқты сҿздерді бҧқаралық ақпарат қҧралдарынан жиі кездестіреміз. Бҧл сындарға жауапты 

былайша беруге болады. Біріншісі, Абай халық туралы не айтса да, кҿзі жеткендіктен жҽне ақиқатты 

білгендіктен айтқан. Екіншісі, ақынның осыншама ҿткір сынай отырып айтуы, тыңдаушыға ҽсер етудің тҽсілі 

ретінде қолданылған деп талдасақ болады. 

«Менсінбеуші ем наданды», «Жҥрегім, ойбай, соқпа енді!», «Қуатты оттай бҧрқырап», «Ҿлсем, орным 

қара жер сыз болмай ма?», «Жҥректе қайрат болмаса», «Жҥрегім менің қырық жамау», т.б. ҿлеңдерінде 

невротикалық дискурс орын алған. Ақын бҧл ҿлеңдеріндегі ҿз басындағы рухани дертті сҿз етіп, 

қабылдаушымен арасындағы қарым-қатынас мҽселесі сҿз болады. Ақын бҧл ҿлеңдеріндегі эмоционалдық тон 

ашыну, жалғыздық зардабын тарту, тҥсінбестік аясында болғанымен, автор ашу- ызасын тежеп отырғандығы 

байқалады. 

Абайдың кҿңіл-кҥй тақырыбында жазған ҿлеңдерінің ішінде ақын эмоциясы айқын білдірілген ҿлеңі - 

«Ҿзгеге кҿңілім, тоярсың». 

Ҿздерің де ойлаңдар, 

Неше тҥрлі жан барсың. 

Ғылым да жоқ, ми да жоқ, 

Даладағы андарсың [3, 158], - 

деген жолдарынан ақынның қоғамның деген ҿкпесі ызаға айналып, психикалық жағдайы невротикалық 

қалыптан шизофрениялық халге ҧласқан. Невротикалық дискурсте жазылған кҿптеген ҿлеңдерінде ақын 

ҿзімен ақырын сырласып, философиялық ойға бой алдырып, салқын ақылға жеңдіріп былай деп жырлап: 

Мен - қажыған арықпын, 

Катын-бала қонағы. 

Сендерге де қанықпын, 

Жҧртың анау баяғы. 

Мҧндай елден бойың тарт, 

Мен қажыдым, сен қажы! 

Айтып-айтып ҿтті қарт, 

Кҿнбеді жҧрт, не ылажы! - 

тағдырға мойынсҧнған, қажыған, шарасыздық таныщан сынды сыңай білдіргендей болады. Ал «Ҿзгеге 

кҿңілім тоясындағы» ойлар ақынның надандық пен жамандыққа, ҽділетсіздік пен имансыздыққа тҿзбей- 

тіндігін, мойынсҧнбайтындығын аңғартып, агрессивті кҿркем тҽсілді пайдаланады. Тіпті агрессивті тҽсіл 

дегеніміз де орынсыз болар, шынтуайтқа келгенде ақиқат ақын жағында сыңайлы. Ақын ол байламын тарихи 

салыстыру ҽдісімен кҿз жеткізіп айтып отыр, кҿрші елдермен салыстырғанда ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы 

қазақ елінің мҽдени-ғылыми жағдайы ауыз толтырып айтарлық жағдайда емес еді. 

«Кҥлімсіреп аспан тҧр» ҿлеңінде экзистенциялық дискурстың белгілері баршылық. Ҿзіне, ҿміріне 

кҿңілі толмау, дҥниенің мҽнін жоғалту, Мҽнсіздікке, Жалғыздыққа, Бостыққа, Абсурдке бой алдыру 

сарындары экзистенциялық дискурстың негізгі белгілері болып табылатын болса, ақынның мына ҿлең 

жолдарынан осы айтылған қасиеттердің бҽрін байқауға болады: 

Қапамын мен, қапамын, 

Қуаныш жоқ кҿңілде. 

Қайғырамын жатамын, 

Нені іздеймін ҿмірде? [3, 185]. 

Экзистенциалдық ҽдебиет, бағыт Батыс Европада ХХ ғасырда пайда болды деп айтылады. Алайда біз 

Абай ҿлеңдерінен модернистік деп саналатын экзистенциалдық сарынын кҿреміз, экзистенциалдық ҽдебиеттің 

бастауында тҧрған ҽлемдік деңгейдегі классик ақын деп санауымызға болады. 

Қайтты ма кҿңіл бетімнен, 

Яки бір қапыл қалдым ба? 

Ҿткен кҥнге ҿкінбен, 
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Ҽм ҥміт жоқ алдымда. 

 

 

Руханият пен ділдің, жанның тамағын ойлап алыс-жақынға, ҿткен-кеткенге шолу жасаған ақын ҿмірінің 

мҽнін ҧғынуға бел байлап, бағалауға тырысады. Поэтикалық сана шеңберінде сырлы ҽлем жетегінде жан 

тебіренгкен ақын тиянақты, тҧрақты, баянды ешнҽрсе таппағандай. Алайда біз бҧл экзистенциалдық 

дискурстің де автопсихотерапиялық кҿркемдік тҽсіл екендігін ескеруіміз керек. 

А.Кҧнанбаев бірлі-жарымды ҿлеңдерінде ғана болмаса, экзистенцияға кҿп бой алдыра бермейді. Абай 

ҿлеңдерінің кҿпшілік бҿлігінде кҥрескер, прагматик. 

Ақынның ҿмірінің соңғы кезеңдерінде қоғамдық тартыстың, жеке бас драмасының шиеленісе 

тҥскендігі белгілі. Абайдың ҿмірінің кенеттен 59 жасында ҥзілуі де, оның қоғамдық, шығармашылық 

қайраткерлігінің жҥрекке, жҥйкеге салмақ тҥсіргендігін дҽлелдейтіндей. Жоғарыда талданған ақын 

ҿлеңдерінің туу тарихын тарихи-функцианалдыщ тҥрғыдан таратып талдап, тҥсініктер берітін болсақ, кҿп 

нҽрсеге қол жеткізер едік. Автор ҿлеңдерінің қандай жағдайда, қандай интерактілердің себебінен 

туындағанын зерттеуді ҽлі кҥнде де қолға алуымыз керектей кҿрінеді. Кҿрнекті ҽдебиеггаңушы 

Т.Есембековтің мына ойлары да абайтануда кемшін қалып тҧрған мҽселені айқындайтындай: 

«А.К^нанбаевтыщ ҿлең ҿрімдерін жҥйелеп зерттеу кҿркем мҽтінмен ғана шектелмеуі керек, ақын ҿмір сҥрген 

ортадағы ҽдеби дҽстҥр мен сабақтастық, жалғастық, ақынның ішкі сезімі, сыртқы дҥниеге қатысы, 

шығармашылық мақсаты мен нҽтижесі сияқты мҽселелер де ғылыми ойтҥрткі бола алатынын білген жҿн» [6, 

35]. 

Абайдың соңғы ҿлеңдерінің бірі болып табылатын «Жалын мен оттан жаралған» деп аталатын ҿлеңінің 

соңғы шумағының: 

Несі ҿмір, 

Несі жҧрт? 

Ҿңшең қырт, 

Бас қаңғырт! [7, 116] - 

деп аяқталуы жай кездейсоқтық па екен? Бҧл жолдарда да бағалау жатыр, сарказм сарыны байқал- ғанымен, 

идеялық жағынан ҿте ауыр, тебіреністі, терең, психологиялық жҥгі ауыр ой. Ақын ҿз шығарма- шылығының 

соңғы аккордтарын невротикалық дискурсте аяқтап отыруы да, қоғамына кҿңілі толмаған ақынның тілегін 

болашақ адресаты тҥсінер, бағалар деген ниет жатырғавдай ой қалдырады. Абай ҥнемі ҿзінің «қиялдағы 

оқушысымен», симулякрымен сҿйлесіп, тілдесіп, соған иек артып отыратындай. Ақын бҧл тҥрғыдан да ҿзінің 

классик ақындығын, сҿз ҿнерінің, поэзияның, лириканың табиғатын ғажап шебер білдендігін кҿрсететіндей. 

Данышпан, хакім Абайдың мҽңгілік таң қалып, таңырқап жарыса жазып, айтып жататын ғҧламалығының бір 

кҿрінісі де болар. 
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Резюме 

В данной статье исследуется особенности и функции невротического дискурса в лирических 

произведениях великого казахского поэта-классика А.Кунанбаева. 

Summary 

This article explores the features and functions of neurotic discourse in the lyrical works of the great Kazakh 

poet and classics Kunanbaev A. 
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ҚАЛАМГЕР ШЕБЕРЛІГІНІҢ КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ 

А.Ибраева - филол. ғыл.к. 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың аға оқытушысы 

Ҽр жазушының ҿзіндік қалыптасқан қаламгерлік ерекшелігі болады. Кҿптеген халыққа танымал ірі 

қаламгерлердің шығармаларын қолға алып ҥңіле тҥссең-ақ, кімнің шығармасы екенін айнытпай айтуға 

болады. Ҽдемі ҿрнек, сҧлу сҿзге тҧнып тҧрған М.Ҽуезов сҿйлемдерін, ҿлең жолдарындай ҿзара ҧйқасын 

тауып, ҥйлесіп, тҿгіліп тҧратын, артық деп бір сҿзін де алып тастауға кҿнбейтін Ж.Аймауытов сҿз саптамын, 

есте ҧстауға ерекше икемді, ҽрбір кейіпкерін «ҿмірдің ҿзінен ойып алған» Б.Майлин стилін басқа 

қаламгерлермен шатастыруға болмас. 

Қандай да бір жазушы болмасын оның шығармашылығына қойылатын басты талаптардың бірі- сҿз 

саптау тҧрғысынан ҿзгеге ҧқсамайтын ерекшелігінің болуы. Мҧның ҿзі жазушының сҿз қолданысына, 

сҿздерді сҿйлете білуіне, сҿзбен сурет сала білуіне, сҿз мағынасын жаңа қырымен жарқырата қолдана 

білуінде кҿрінеді. Бҧл туралы жазушы Ғ.Мҥсірепов былай дейді: «Сҿз сҿзге жарығын да тҥсіріп тҧрады, 

кҿлеңкесін де тҥсіріп тҧрады. Біріне-бірі жарығын тҥсіріп тҧратын сҿздерден қҧралған сҿйлем айтайын деген 

ойыңды оқушыға дҽл жеткізеді. Бҧл арада ерекше ескеретін бір нҽрсе - ҽр сҿздің ой мен сезімге бірдей дҿп 

тиіп жатуы, ең ҥлкен арман осында. Біріне-бірі кҿлеңкесін тҥсіріп тҧратын сҿздер ҿз мағынасын дҽл баспай, 

екі оқты болып, ауытқып шығады» /1/ . 

Ғ.Мҥсірепов алғашқы шығармаларынан-ақ ҿзіне тҽн стильді таныщан қаламгердің бірі. Жазушы кез-келген 

жанрдағы жазған шығармаларында оқырманға ой тастауға, оның сезімін қозғауға кҥш салған. Кҿпшіліктің сҿзді кім 

айтқанына емес, не айтқанына бас ҧратынын қаламгер білсе керек. Оның қай шығармасы болсын телегей теңіз ой 

пікірге толы. Қаламгер ҿмір кҿріністерімен қатар, адамның ішкі жан-кҥйін ашық, айқын суреттермен бере білген. 

Ғабиттің жазушылық стилі орынды қолданылатын эпитет, метафоралар мен метонимиялар, ҽсерлеу мен литоталар, 

аллитерациялар мен ассонанстар, психологиялық параллелизмдер, драмалық диалогтердің дҽлелдігімен, 

сҿйлемдердің айқын, лепті, қысқа тҥжырымдылығымен, сҿйлем қҧрылысын аса бай интонациялық бояуға қҧра 

білушілігімен де кҿзге тҥседі. Мысалы: «Қазақ солдаты» романын зер сала оқысақ: «Жансыз жатқан қоңыр тҿбелер», 

«Бесті шыбындар терезені тепкілеп қиратып барады», «Ҥңгір айналасындағы жақпар тастар жаңқадай жарылып жан-

жақты атылады», «Секундті сегіз бҿліп санап біз отырмыз» деген ҥзінділердегі қҧбылыстарды ҽсерлей суреттеумен 

аса кішірейтіп кҿрсететін литоталарды немесе суреттемек қҥбылысты ҽсерлі, бейнелі ету ҥшін автордың ассонанс 

пен аллитерацияны жиі қолданатын байқаймыз. 

Ал, қаламгер туындыларын кҿркемдік ерекшеліктері жағынан қарайтын болсақ, ҽсем теңеулер мен 

эпитеттерді, сҿз қолданысының метафоралық, метонимиялық тҽсілдерін, ғажайып аллегориялық суреттерді 

кҿреміз. 

Ғ.Мҥсіреповтің сҿздерді тіркестіру амалдарына кҿз жіберсек те, стиль ҿрісінің шексіз мҥмкіндік- терін аңғарамыз. 

Ана тақырыбындағы бір ғана шағын ҽңгіменің ішінен біз мынадай суреттерді ҧшырата- мыз: «тері тон мен жабағы 

кҥпісін тастай алмай жҥрген қойшы - малшылар жҥні тҥспеген кҿпей тайыншаға ҧқсайды», балалар «кҿгендеген 

қозыға ҧқсап, мҧрынды тарта тастап, Ҽйтілес ҥйіндегі надан молдадан надавдық оқып отыр», «тҿрт бҧрышы 

жемірілген ескі тоқым сияқты иманшартымды қолтығы- ма қысып аламын», «іркіт сабасындай іркілдеген молда 

мен саудагер Рамазанға соқыр Ҽйтілес ескі кҥндердің ҽңгімесін шертеді», «тот басқан ҽңгімені жанып- жанып 

жаңартып, жалт-жҧлт еткізеді», «ескі кҥндерді тымақтай бҧлғап, тҿңкеріп-тҿңкеріп алады», «сары қасқа ат шекіп 

тастап, оқтаудай ойнап, киіктей орғиды», «ҥркер жамбасқа келіп, сҧлу шолпан маңдайға таянады», «қатып қалған 

саңлақтар ҧршықтай ойнап, бҿкендей бҥктетіледі», «астымда қҧлан тҧяқ қҧдай кҿк деген атым бар», «манадан 

ҿзегімді ҿртеп келе жатқан қыз содан кейін арқама жабысқан кҿлбақаға ҧсап, сҧп-суық болып сала берді», 

«кҿңілімізде кҿлеңкеде қалған жоқ», «екеуін екі тайға теңдеп алып жҥрейін; қызы қатынға, шешесі отынға жарар», 

«соның суық ызғары табанымнан, қара таңбасы маңдайымнан кеткен жоқ», «сай сағалап, ҿзен жағалап жҥретін 

тҿрт ҥйлі бір ауыл болыпты», «білектің кҥшін, найзаның ҧшын не кҥші теңдеске, не иығы теңдеске жҧмса», 

«жағаласқан жау емес, жалбарынған сор емес...» «қызды сатып алсаң да қатын, тартып алсаңда қатын...», « батыр - 

бауланды кҿріп жҥрміз: сені -«батыр» деп жҧмсай- ды, мені - «қатын» деп жҥмсайды, айырмасы осы-ақ» /2/. 

Ғ.Мҥсіреповтің ҽр алуан шығармаларында тҧрақты тіркестер жиі ҧшырасады. Жазушының салпыетек күз, 

жылауық күз, қызыл іңір күз, ӛңез кӛз ас иесі, жынды боран, айдама боран, жақ жұты - кӛп жан, жазагер отряд 
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ҧтымды, ҽрі ҽсерлі екенінде сҿз жоқ. Кейде жазушының жалғыз эпитетінің ҿзі кейіпкердің жан дҥниесін 

ашып салады. Осыған жалғас бір айта кететін нҽрсе, Ғ.Мҥсіреповтің кейіпкерлерге ат қою дағдысы болар деп 

білеміз. Ҽрине, фольклор сюжетіне, немесе тарихи оқиғаларға негізделген шығармалардың басты 

кейіпкерлері ҿз есімдерін сақтайтынын белгілі. Яғни, Ақан, Амангелді, Қозы, Баян, Қарабай, Қодар, Қыз 

Жібек, Тҿлеген т.б. ҿзгеріссіз алынады. Ал, енді солардың тҿңірегіне тыңнан қосылатын жаңа бейнелерге 

жазушы ҿз тарапынан ат қояды. Ғабеңнің осылайша жалқы есім деп қойған аттары кейде образдың 

пҽрменділігі арқасында жалпыға кең тараған ҧғымның баламасына айналып та кетеді. Осы ретте біз ең 

алдымен Жантық есімін еске сала кетпекпіз. Ғабең бҧл есімді бір кезде «Қос шалқар» ҽңгімесінде де 

пайдаланғаң еді. Алайда, нағыз зҧлымдықтың, екі жҥзділіктің символы ретінде ол «Қозы Кҿрпеш - Баян сҧлу 

» пьесалары арқылы ғана танымал болды. «Тҥндік біткен шаңырақты сабалап, қараша ҥйлер тозығы 

жеткендігін айтып, зар қақсап, сықыр-сықыр етеді. «Кебіс табанынан ҧшып келіп, айран бетіне шаншыла 

тҥскен тезек сынығы қҧйрығын шошайтып, Жҽніш бҽйбішені нҧсқағандай болады». 

- «Ана арқасында қайыс қамшы жыландай жҥйткіп жҥр». 

- «Асыл жігер мен қҧр ҿктем кҥш кездесіп қалып, біріне бірі тізе бҥгер емес». 

- «Жайған алақандай жалпақ жапырақтарымен уыс-уыс қар уыстаған бір шоқ емен кҽрлі қабағын 

кешпес кек, қайтпас ызғармен тҥйіп алыпты». 

- «Қазақы арба ыңырсып барып айқайын тҥзеп жҥре берді!». 

- «Арба біткеннің артында жалт - жҧлт еткен орақтар тҧмсықтары салбырап, кҿк майсаға тістерін 

қайрап келе жатқандай». 

- «Безектеген қос қоңырау ол ауылға кҥнде бір соқпай ҿтпейді» /2/. 

Міне, осы ҥзінділердің қай-қайсысын алып қарасақ та талант қҧдіретімен жан біткен нақты болмыс 

дҥниесін, объективті оқиғаларды кҿреміз. 

Кей реттерде теңеу мен эпитеттерді ажырату оңайлыққа тҥспейді, ондай жағдайларда теңеулер 

эпитеттер тҥрінде келетіні бар. Келтірілген мысалдағы құба тал сҿз тіркесі келбетті, мінезді қыз 

мағынасында беріліп отырғаны тҥсінікті. Сондықтан ол тіркесті құба талдай қыз деп қабылдауымызға 

болатын сияқты. Екінші сҿзбен айтқанда, құба тал келтірілгелі отырған мысалдардағы соқпа тас 

қолданысынан ерекшелеу, ҿйткені қатаңдығы мен қатыгездігіне байланысты тас сҿзінің адам мағынасында, 

жолаушы сҿзінің кен мағынасында жҧмсалып тҧрғаны дау тудырмаса керек. 

Ғ.Мҥсірепов прозасында кейіптеудің кҿптеген тҥрлері қолданылып отырады. Мҽселен, самауыр 

әндетеді, боран қиқулайды, жел есінейді т.с.с.: «Біріне - бірі сай асыл нҽрселер жарасымын тауып, 

жымыңдасып тҧрғандай». «Іңір де тҥсті, боран да лоқсып-лоқсып қалып, қиқулап жҥре берді». «От 

жағылмаған екі темір пеш тҥксиіп тҧр». «Алғашқы айларда шоқ - шоқ қарағанға тірелген сары балшық 

ыржиып жатқанда, қазақ жҧмыскелері оны сары ауыз деп жҥріп еді...». «Дала желі ҧйқысынан енді ғана 

оянып, ақырын ғана есіней бастапты» /2/. Мҧның барлығы да бейнелеп отырған заттар мен қҧбылыстардың, 

айналадағы кҿріністердің адам сезіміне лайықтап, тҥсінігіне сҽйкестендіріп бейнелеу мақсатында 

қолданылған. Кҿркем сҿз шебері Ғ.Мҥсірепов ҽр сҿз бен сҿз тҧлғасына ерекше назар аударуды ҽдетіне 

айналд^ірған суреткер ретінде дағдыдан тысқары тҧлғаларды қолдануға саналы тҥрде барады. Мҧны 

автордың сан алуандықты қолдайтыны, сондықтан стильдік даралық деп қабылдауға болады. 

Басқа стильдік тҽсілдермен салыстырғанда, Ғ.Мҥсірепов дамытуды сирегірек пайдаланады. Соның 

ҿзінде ол дамыту ерекше қызмет атқаруының нҽтижесінде оқырманның зердесінде сақталып та қалады. 

Салмақты жайдың ҿзін тҽжірибелі жазушы юмор мен сатираның қҧралы ретінде ҿте ҧтымды кірістіріп 

отырады: «Колхоз мҥшелері сҧраған сайын, басқарма бастығы жауап берген сайын, сҧрауға сҧрау қосылып, 

дҽл осы сҽтте білеуленіп болған кезі еді» /2/. «Кешегі теңселіп жҥрген Қази бҥгін зыр жҥгіріп жҥр... 

Теңселгеннің ҽкесі мынадай: ҥйге кіргенде иығымен соқтықпағаң, маңдайшаға басын соғып, қалпағын 

тҥсіріп алмаған, қалтасын босағаға іліп алмаған, иықтарынан шекпендері ҧшып кетпеген тҿре аз болды» /2/. 

Ғ.Мҥсірепов шығармаларының барлығында дерлік, ҽсіресе, кҿлемді жҽне шағын прозасында, 

қайталамаларды барынша мол ҽрі орнымен қолданып отырады. Оның алдында дҽл осы мҽселеден ҥлкен 

ҿнегеден ҥйренгені білініп те тҧрады. Ҽлбетте, Ғабең ауыз ҽдебиетіндегі, Абай туындыларындағы, 

Ж.Аймауытов қаламынан туған қайталамаларды сол кҥйінде алған емес. Қаламгердің қайталамаңы шебер 

жҧмсайтыны қашаннан бері ҽдебиет сҥйір қауымға жақсы таныс: «Ҧрының куҽсі кҿп, даудың куҽсі кҿп, 

зорлықшының куҽсі кҿп». «Ҧлпан отауына кіре бере жылап жіберді. Кҥні бойы ҽлдене 
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алқымына тіреле беріп еді, ол кҿздің жасы екен: ағылды - кетті, ағылды - кетті, кете берді, кете берді». 

«Шҽріп анау терезенің алдында тҧрып сҿйлейді. Сҿйлей - сҿйлей орнынан қозғалып, сҿзін бітіруге 

жақындағанда, жылжи-жылжи ҥстелге келіп, ҥстелді бір-екі рет жҥдырықтап жіберді... Иҽ, Шҽріп 

сҿйлегенше, оң жағындағы Кҽрім мен сол жағындағы Рақима қосыла сҿйледі» /2/. 

Ғ.Мҥсірепов - айтары бар, ойлы жазушы. Ой мен сезім - поэзияға ғана керек емес, прозаға да қажетті 

қасиет. Ол осыны қатты ескерген. Шығармаларының кез-келген сҿз, сҿйлемі адамның ҧғым- тҥсінігін 

байытып, кҿкжиегін кеңейтеді. «Ақын қыран, қияға да қонады, ақын-адам, далаға да қонады. Ақын бойын да, 

ойын да жасыра алмайды. Ақын жаны оңай жараланады, оңай жазылады да, емі кҿп. Ақын жҥрегіне кек 

тҧрмайды. Кек тҧрса, қақ тҥрғаны. Қақ тҥрған жҥрек-тот басқан асыл, енді одан берекелі ҥн шықпайды. 

Ақын-заман, бір кҥндік те емес, бҥгіндік те емес. Оның кешегісі-бҥгіндік, бҥгінгісі-ертеңцік. Ақын бойына 

адамгершілік қана жарасады. Екеуінің біріне ақау тҥссе, алдымен ақындық ҿледі». Немесе «Байлық деген - 

азап. Бай адам кҥні - тҥні, қысы - жазы малын ойлайды да, ҿзі де малға ҧқсап кетеді. Мінез - қҧлқы малында, 

адамдығынан айрыла береді». «Дау қуған ел жауығар, дау қумаған сауығар», «Қҧс баласы аспанға қарайды, 

мал баласы жерге қарайды» /2/. Кҿп ретте жазушы ҿзінің ҿмірден тҥйген ойларын осылай тереңірек, 

тҥсіндіре айтып отырады. Енді бірде ой-пікірді: «Шала істеген іс жаман, шала піскен ас жаман». «Кымыз 

масы жайлауда туады», «Батыр бір оқтық, байлық бір жҧттық», « Жақсы еркек жаман ҽйелді адам ете 

алмайды, жақсы ҽйел жаман еркекті адам қылады», «Ҥй иелері мырза болса, ҽйелдері қонақты киіз ҥй 

есіктерін ашып тҧрып қарсы алады» /2/ деген сияқты қаңаггы сҿздерге айналдырып, тҥйіп береді. Мҧның 

бҽрі - адамға ҿмірлік сабақ, тҽрбиелік ҿсиет боларлық ой тҥйіндер. Ғабең шеберлігінің ендігі бір сыры-ол 

жағымды кейіпкерлеріне оқырман сҥйіспеншілігіне бҿлеп, ықылас мейіріміне ие ететін жайдары, жайсаң 

мінез-қылық беріп парасатты пікір айтқызып отырады. Бірдей Есеней боранға ҧрынып, суға қҧлап, «жҥйрік 

ат, сҧлу қатын - ер қайратты» деп сҥйген жарына зорға жетіп қҧлайды. Сонда Ҧлпан «суыққа тоңбаған еркек 

Есеней болар ма еді? Отыр, етігіңді шешейін» /2/ деп аяғына жармасады. Міне, бҧл - ер қадірін білетін 

ақылды ҽйелдің қылығы. Еменҽлі Есенейдің жонына сойыл салып қалғанда, Ҧлпан қара шоқпарды жҧлып 

алып, лақтырып жіберіп, «қатты тиген жоқ па?»- деп шалының арқасын сипалап, аялап жатады. Бҧл да- 

жарына қамқор жақсы ҽйелдің ісі. Адам танитын азамат жазушы кейіпкерлерін сҿз сайысына шығарғавда 

ҽрқайсысына ҿзінің кім екеніне, мінез-қҧлқына, кҿргендігіне, білім-сана деңгейіне қарай сҿз беріп 

қақтығыстырады. Шондығҧл жайлауға шыққан Еменҽліге «Ағаңның бҧйрығы бойынша» деп қонысын 

кҿрсеткенде, ол «Ағаңның бҧйрығы дегенше, ана жалаңбҧт келген тоқалдың бҧйрығы деп турасын айтар 

едің-ау, сен, Ҧлтанқҧл болмасаң!», - дейді. Сонда Шондығҧл: «Хан тҧқымы деп, ойнастан туған бір кегер аяқ 

маймақтың қҧлы болып жҥрген нағыз қҧл сенсің!» /2/ деп тарпа бассалды. Ал, Ҧлпан мен Шынар 

сҿйлескенде бір-біріне абысын-ажын назымен, сыпайы да сырлы ҥнмен сҿйлеседі. 

Ғабит шығармаларында авторлық ремарка, суреттеме, мінездеме сынды амал-тҽсілдер бірсыпыра 

орын алады. Кҿрікті, кҿркем болып келеді, астарлы жолдарда кездеседі. Бір-ақ мысал: «Сейіттің ҽке - шешесі 

даланың бір айналсоқ қырғыны обадан ҿлген...» 

Ғабит Мҥсірепов кейіпкер толғаңыстарын шебер, бейнелі суреттейді. Ол Сикорскийдің ойын былай 

берді: «Оның ҥстіне, уҽдесінде тҧрып, Соколовтың келе қалғаны да сҽтті жора сияқтанып еді. Полицей 

приставының дҽл осы келе қалуында, мҥмкін Рязановтың да қатынасы бар шығар... Бар, ҽрине... Бірақ, 

кенедей жабысып, тҥлкідей бҧлаңдап, ҽр нҽрседен дҽмелендіріп, уҽдесін алған ҿзі ғой. «Жат қолында» 

романында да сҿз қолданысы ҽр қырынан танылып отырады. Бҧл жайтты автордың ҿзі ашық кҿрсетіп, не 

болмаса, жоғарыда ескерткеніміздей белгілі бір кейіпкерлерінің атынан байқатады. Сҿз қолданысы 

жайындағы сондай қҥбылыстың бірі - сҿз кҥшінің қҧдіретін таныта білу, бҥрыннан белгілі сҿздердің жаңа 

мҽн- мағынаға ие болғандығын аңғарту. Шын суреткер қалт еткен бір кҿріністі бей-жай қалдыра алмайды. 

Соған деген ҿзінің кҿзқарасын білдіріп, суреттеу тҽсіліне бар шеберлігін салатын болады. Бҧл ретте 

Ғ.Мҥсірепов ерекше дараланып тҧрады. Ол ҿзінің белгілі бір қҧбылысын суреттей білуде психологиялық 

ҥлкен талғам, нҽзік сезіммен келеді . 

Ҿмір кҿріністерін, адамның жан кҥйінің қҧбылыстарын прозада ҽдемі, ашық суреттермен бере білетін 

Ғабит Мҥсірепов ҿзінің, ҽсіресе диалог қҧруға ҧсталығын, репликадан кейіпкердің ішкі сипаты дҽл 

сезілетіндей ҧтқыр сҿз қҧруға шеберлігін алғашқы жазған ҽңгімелерінде-ақ анық таныщан. 

Сҿйлеген сҿзінен характердің сипаты сезілуі, образдың мҽніне тілдің терең байланысты болуы проза 
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ҥшін керек басты шарт. Ғ.Мҥсірепов прозасының кҿркемдік ерекшелігін жақсы танытатын  
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айрықша бір қасиет те осында. Жазушы сҿзді образдың мҽніне сҽйкестіріп, дҽл беріп отырады. Сҧлу сезімді 

Ҧлпанның, Кенжеғараның, мҿлдір жанды Ақтотының, асқақ арманды Ақанның меруерттей тізілген ҽсем 

сҿздері сол асыл адамдардың жан дҥниесінің шынайылығын шебер суреттейді. Олардың адамгершілік 

қасиеттерінің жоғарылығын, жақсылықты, еркіндікті аңсаған жҥректеріне ҧялаған сенімдерінің беріктігін, 

бастарына қандай қатер тҿнсе де қайтпастай қайратты қалыптарын - осы асыл жандардың жалын атқан 

сҿздерінен терең сезініп отырамыз. 

Ғабит Мҥсірепов стилі ҿмірді терең, кҿрікті ашады. Ҽр сҿзі, ҽр тіркесі шебер қиысып, мҽнерлесіп келіп 

сымбаттанып кетеді де, кҿп кҿрініс кҿз тҧндырады. Ғабит стилі - суретке толы. Ҿйткені жазушы айналаға 

ҥлкен суреткерлік сезіммен қарап, ортаны, ҽлемді образ арқылы қабылдайды. 

Ғабең қолдаңысындағы кейбір сҿйлемдердің ҿзі табиғаты жағынаң нақыл сҿздерге де айналып жатады. 

Бҧл, ҽрине, автор ойының тапқырлығы мен ҧшқырлығынан туындайды. Романдағы жазушы қолданған кейбір 

нақыл, мҽтел сҿздердің сипаты тҿмендегідей болып келеді: «Жаман иттің атын Бҿрібасар қоймас болар». 

«Кҧдай сыбырлағанды естісе, сайтан сыбырламасаң да естиді. «Етті ҿзбек пісірсін, қырғыз турасын, қазақ 

жесін», «Ойда он ҿгіздің мҥйізі сырқыраса, қырда қырық ҿгіздің мҥйізі сырқырайды», т.б. Міне, осындай 

ҧғымдағы сҿз ҿнерінің ҥлгісін ҿз кҿзі тірісінде Ғабең айқын кҿрсетіп кетті. Кҿрсетіп қана қойған жоқ, кҿркем 

тілдің тазалығын сақтай білуге шақырды. Мҧны болдырмаудың жолдарында ҿз кҿркем туындысының стилі 

арқылы кҿрсетті. Бҧл ретте ол сҧлу сҿздерді теріп, жинақтап жатпайды, қарапайым сҿздердің ҿзімен - ақ 

тамаша ҿрнек салады, кҿз алдыңа ҽдемі сурет ҽкеледі. Ал жағымсыз кейіпкерлерін суреттеуде ол қолданған 

теңеу-сипаттамалар олардың бет-пердесін сыпырып тастайды. Автор сҿз кҥшінің қҧдіретін осылайша 

туындатып, ҿзінің шеберлік мектебін одан сайын шыңдап отырады. 

Ғабит Мҥсірепов - ҿз табиғатында кҿркем сҿздің шебері деп танылған жазушы. Алайда оның 

қаламынан туындаған кҿркемдік шеберліктің сыры бар қырымен ҽлі толық ашылған жоқ, зерттеліп болған 

жоқ. Мҥсірепов стилі -тҧнып тҥрған бай қазына. Ол бірден қолға тҥспейді, ойлануды, толғануды қажет етеді. 

Оның ҽрбір сҿз қолдаңысында терең сыр, ҿзіндік бояу бар. Соларды тҥсіне білу қажет, аша білу қажет. Сонда 

ғана оның стилінен оның ҿзін танитын боламыз. Ал Ғабит Мҥсіреповті тани білу деген сҿз - қазақ ҽдебиетін, 

ондағы дара суреткерлердің шеберлік тҽсілін тҥсінуге алып барары анық. 

1. Мүсірепов Ғ. Күнделік. -Алматы:Ана тілі, 1997. - 288 б. 
2. Мүсірепов Ғ.Таңдамалы шығармалар. - Алматы: Жазушы, 1980. 

Резюме 
В статье раскрываются художественные особенности творчества Г.Мусрепова. 

Summary 
The article reveals the artistic features of G. Musrepov.

 

 

 

ТҤРКІ ХАЛЫҚТАРЫ (ҚЫРҒЫЗ, ҚАЗАҚ, ТҤРІК) ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ АЛҒЫС (БАТА, ТІЛЕК, ДҦҒА) 

СҾЗДЕРДІҢ ТАРИХИ-МҼДЕНИ НЕГІЗДЕРІ Э.Қапаған - 

Қырғыстан Республикасы ҰҒА Бішкек гуманитарлық университетінің аспиранты 

Фольклор - ҽлем халықтарының салт-дҽстҥрлері, ҽдет-ғҧрыптарын, ҧлттық-этнографиялық тҧрмыс 

ерекшеліктері, наным-сенімдері, философиялық дҥңиетаңымы, психологиялық жан ділі, т.б. - сан салалы 

қасиеттер жинқталған  рухани қҧндылық қазынасы. Адамзат ҧрпақтарының ҽуелгі пайда болуынан бастап 

қазіргі кездегі ҿркениет кеңістігіндегі жетістіктері - халық даналығы ықпалымен ҿркендеп келеді. Ҽлем 

ҿркениеті - ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан, даму жолы ҥздіксіз жалғасқан жолының 

жетістіктер кҿрсеткіші. 

Тҥркі халықтарының (қырғыз, қазақ, тҥрік) фольклорындағы сҿз ҿнері ҥлгілері (мақал-мҽтелдер, 

жҧмбақтар, жаңылтпаштар, ертегілер, аңыздар, тҧрмыс-салт ҿлеңдері, батырлық жҽне лиро-эпостық 

дастандар, тарихи ҿлеңдер мен эпикалық жырлар, айтыстар) - ҧрпақтардың дҥңиетанымындағы ортақ 

кҿзқарастарды да, ҿзіндік айырмашылықтарды да саралап танытатынымен ерекшеленеді. Туысқан 

халықгардың ортақ дҥңиетаңым кҿзқарастары ежелгі сақ, ғҧн, тҥркі ҿркениеті дҽуірлерінің фольклоры мен 
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ҽдебиеті мҧраларында жинақталды. Бҧл орайда, Казақстан Республикасының Президенті, Ҧлт Кҿшбасшысы - 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың Қазақстан Республикасы тҽуелсіздігінің 10 жылдығына арналған «Байырғы тҥркі 

ҿркениеті: жазба ескерткіштер» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияда Кҥлтегін жайымының 

тҧсаукесерінде сҿйлеген сҿзі туысқан халықтар мҧраларындағы ортақ ҥндес дҥңиетаңым бірлігіндегі ҿзіндік 

ҧлттық ҿзгешеліктерді де байыптауға бағдар береді: 

«Тарихты ҽділет тҧрғысынан объективті таразылау, ҽрдайым осы қағидаттаң айнымау - ғылыми 

ҥдерімнің биік мҧраты болуға тиіс. Бҥгінгі кҥнге дейін халқымыздың басынан кешірген тарихи шындықты 

ғылыми ақиқат биігінен саралап беруге тҥрлі объективтік жҽне субъективтік себептердің салдарынан 

мҥмкіндік болмағаны да рас. Қазіргі ғаламдану ҥрдісі, халықаралық қарым-қатынастар ҿрісінің ашылуы, 

соның ішінде ғылыми-ақпараттық кеңістіктің кеңеюі - кҿптеген кҿкейкесті кҥрделі проблемаларды бірлесіп 

шешуді талап ететіні мҽлім. 

Бҧл ретте тҥркі ҿркениетінің текті де терең тамырлы тарихы мен тҿлтума мҽдениетін биік парасат 

ҥдесінен терең таразылаудың, оны кейінгі ҧрпақтың сана-сезіміне сіңірудің, олардың бойына ешкімнен кем 

тҥспейтін тарихының барына, яғни кемел келешегінің барына деген сенімді дарытудың, сол арқылы 

отаншылдық сезімін тҽрбиелеудің біз ҥшін маңызы да, мҽні де ерекше» [1, 11-12-бб.]. 

Тҥркі халықтары (қырғыз, қазақ, тҥрік) фольклорындағы алғыс (бата, тілек, дҧға) сҿздердің тарихи-

мҽдени негіздерінің бастауында мынадай мҽселелерді саралап айтамыз: біріншісі - тҥркі халықтарының 

кҿптеген ғасырлар бойы ортақ ҧлыстық-мемлекеттік қҧрылымдарда ҿмір сҥргендігі; екіншісі - тҥркілік-

туыстық қандастық тектестік арнасындағы ортақ дҥниетаным бірлігінің қалыптасқаны. 

Тҥркі халықтарының фольклорындағы алғыс (бата, тілек, дҧға) сҿздердің кҿркем шындықпен 

аясындағы бейнелі ҿрнектермен ҧрпақтарды тҽрбиелеудегі белсенді қызметі ғасырлар бойы ҥздіксіз 

қолданылып келеді. Тҥркі халықтары рухани мҽдениеті тарихындағы тҥңғыш рет «Тҥрік тілінің сҿздігі» 

(«Диуани лҧғат ит-тҥрік») атты ҽдебиет пен тіл мҧраларын жинақгағаң энциклопедиялық-филологиялық 

еңбек жазған Махмҧт Кашқаридың пікірі тақырып нысаңындағы ҿзекті мҽселенің тарихи-мҽдени негіздерін 

дҽйектейді: 

«Сонымен, мен сол тҥріктердің қызыл тілге ең шешендерінен, ең ҽдемі ҽңгімелерінен, ең бір 

зеректерінен, ең білгірлерінен, ежелгі асыл тайпаларынан уа соғыс ісінде мықты найзагерлерінен 

болғавдығымщн, олардың шаһарлары мен сахарасын бастан-аяқ аралап шықтым. Тҥрік, тҥркмен, оғыз, 

шығыс, йағма, қырғыздардың сҿздерін жҽне (сҿздерінің) қасиет, қҧпияларын анықтап шықтым, оларды 

пайдаландым. Мен бҧл істерді осы тілдердегі ҽрбір кішігірім айырмашылықтарды парықтап білу ҥшін істедім. 

Сонымен олардың ҽрқайсысының тілі менің кҿңілімде ҧялап, берік сақталып қалды. Мен оларды мҧқият 

зерттеп, ҽбден тҽртіпке келтіріп, жҥйелеп шықтым. 

...Мен бҧл кітапты хиқмат сҿздер, сежілер (ҧйқасты, ҥйлесімді, сҿз), мақал-мҽтелдер, ҿлең- жырлар, 

режез (қаһармандық, батырлық жырлардан ҥзінді) жҽне несір (кҿркем қарасҿз - А.Е.) секілді ҽдеби сҿздермен 

безендіріп, мақсҧс ҽліппесі ретімен тізіп шықтым» [2, 31-б.]. 

 

       Алғыстар - тҥркі халықтары мҧраларында ежелден келе жатқан адамдарға, тіршілікке жақсылық тілеуге 

арналған сҿздер. Олар халық даналығының кҿркем шындықпен жинақталған ҥлгілері мақал- мҽтелдер ҥлгілері 

арқылы да байқалады. Мысалы, Махмҧт Қашқаридың «Тҥрік тілінің сҿздігі» («Диуани лҧғат ит-тҥрік») 

кітабындағы мақал-мҽтелдердің барлығы жақсылық пен жамандық қасиеттерін адамгершілік-имандылық 

қасиеттері таразысымен тануға арналған тҽлім-тҽрбиелік тағылымымен ерекшеленеді. Ал, арнау сипатындағы 

ҥлгілері бата-тілек бағдарлылығымен байқалады: 

... Ҿгіздің аяғы болғанша, 

Бҧзаудың басы бол! 

Суды кҿрмей етігіңді шешпе! 

Кҿкке қарап тҥкірме, кҿзіңе тҥсер кҿбігі! 

... Ит қаппайды деме, 

Ат теппейді деме! 

Арыстанды арбап  

Қуыршақты ҧстасаң да 

зорлап ҧстай алмайсың. 

... Қырғауылды торуылдап ҧстасаң да, 

Ҥйіңдегі тауығыңды ҧмытпа! 

Қырсызбен ҧрыссаң да, 

Арсызбен ҧрыспа! 

Батырды ренжітіп, зҽбір қылма, 
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Ҧшқыр аттың арқасын жауыр қылма! 

... Қызбен кҥреспе, 

Қысырмен жарыспа! [3, 54-66-бб.]. 

Қырғыз, қазақ, тҥрік халықтарының фольклорындағы мақал-мҽтелдерде негізі қаланған бата-тілек арнау 

сҿздердің поэтикалық мағыналары адамдардың жақсы істерін мадақтау, ризалық алғысы аясындағы кҿңіл-кҥй 

сарындарымен ҿрнектелген. Адамдардың тҧрмыстық қарым-қатынастары мҽдениеті аясындағы қайшылықты 

мінез-қҧлық қасиегг'ерін салыстыра, шендестіре саралай отырып, жағымсыздықтаң аулақ болу, ізгілікке, 

игілікке ҧмтылу насихаты уагыздалацы. Бата-тілек сҿздердің адамдар арасындағы имандылыққа толы қарым-

қатынастарды ҧғындыратын ҧлағаты ҧ:ғындырылацы. 

Тҥркі халықтарына ортақ дҥниетаным аясындағы адамдардың ҽуелі ҿзіне, отбасына, одан кейін 

халыққа, жалпы адамзатқа жақсылық, бейбітшілік жасайтын адамгершілік қасиеттерін ҧлықтау бата- тілек 

арнауымен айтылған: 

... Кҿрікті тоның ҿзіңде болсын, 

Шырын асың ҿзгеге болсын, 

Қонақты қолыңнан келгенше қҧрметте, 

Абырой, атағың жҧртқа жайылсын. 

... Ҧлым, менен ҥгіт ҥйрен, тҽлім ал, 

Ел ішінде білім тарат, ғалым бол! 

... Жол сҽтті болсын! 

... Ҧлық болсаң, кішік бол! 

Халық ҥшін бҽлік бол! 

... Алыптармен ҧрыспа  

Бектерменен тіреспе [3, 66-б.]. 

«Тҥркі тілінің сҿздігі» («Диуани лҧғат ит-тҥрік») кітабындағы кейбір халық ҿлеңдері аумақтары да бата-

тілек сҿздер дҽстҥріндегі байырғы ҥлгілер тағылымын аңғартады: 

... Жамандық жойылсын, 

Ҽділ заң іске ассын! 

Қой мен қасқыр дос болсын, 

Қайғы-қасірет жоқ болсын. 

... Киімің болса жақсы ҿзің ки, 

Дҽмді тағам болады ҿзгеге сый. 

Қҧрмет қылсаң қонақты, 

                                                                 Асады даңқың халқыңа. 

Жау жағынан кҿз алма, 

Еліңе шапса душпаныщ, 

Қарсы тҧрып табанда  

Кек алудан аянба! 

Саған қарап кҥлсе біреу, 

Жайнаған жҥзің жасырма. 

Сақ болғайсың тіліңе, 

Жақсы сҿзден тайсалма! [4, 64-65-бб.]. 

Тҥркі халықтарына ортақ ежелге ҽдеби жҽдігерліктерде бата-тілек сҿздердің ата-бабалар 

қалыптастырған жақсылық атаулыға алғыс сезіміне негізделген арнаулар тҧрақты фразеологиялық 

қҧрылымдар ҥлгілері сипатында байқалады. 

Қырғыз, қазақ, тҥрік, т.б. туысқан халықтарға ортақ фольклор мен ҽдебиет дҽстҥрлері тҧтасқан 

мҧраларда дидактикалық-философиялық мағыналы қолданыстар мол кездеседі. Мысалы, «Қорқыт Ата 

кітабы» фольклорлық-ҽдеби мҧрамыздағы Қорқыт Ата мен кейіпкерлердің алғыс-мадақ пен бата-тілек 

тҧтастығындағы философиялық мағыналы кҿркем кестелі поэтикалық мағыналы ҿрнектер халық 

даналығының кҿркемдік-эстетикалық қуаттылығын дҽлелдейді. «Қорқыт Ата кітабындағы» «Қорқыттың 

нақыл сҿздері» бҿлімінде фҽни мен бақи жалғастығындағы адамзат ҧрпақтары ғҧмырындағы қарама-

қайшылықты қасиеттер, қҧбылыстар, шендестіріле бейнеленеді. Тіршілік қозғалысындағы адамдар мен 

қоршаған тіршілік қозғалысындағы тектес жҽне қарама-қарсы мағыналы ҧғымдар мен бағалаулар жҥйесіндегі 



Абай атындазы Қаз¥ПУ-дың Хабаршысы, «Филология зылымдары» сериясы, №3(37), 2011 ж.  

89 

 

 

ҥндестіктер мен қайшылықтар, қақтығыстар жҥйелене баяндалғаң. «Қорқыттың нақыл сҿздері» фольклордағы 

мақал-мҽтелдермен, авторлық поэзиядағы ақын- жыраулардың толғау-термелерімен, би-шешендердің 

толғаңыстарымен ҥндес. Қорқыт Атаның бағалау мен бата-тілек тҧтастығындағы ҧлағат сҿзі тҥркілік 

дҥниетанымға тҽн ойшылдық-ҧстаздық ҧлағатын аңғартады: 

«Мықты, жҥйрік бедеуге қорқақ жігіт міне білмес, ол мінгенше, мінбесе игі. Шалып кесер ҿз 

қылышыңды мҧқалтып шалғанша, шалмаса игі. Шала білген жігітке оқ пен қылыштан гҿрі - бір шоқпардың 

ҿзі артық. Қонақ келмеген ҥйдің қҥлағаны артық. Ат жемейтін ащы шҿп біткенше, бітпегені игі. Адам ішпес 

ащы су жылға қуып аққанша, ақпағаны игі. Баба атын шығармаған жігерсіз ҧл баба белін бҥгілткенше, 

бҥгілтпегені игі. Баба атын шығаратын дҽулетті ҧл болғаны игі. Жалған сҿз дҥниеде болғанша болмағаны игі. 

... Ҥш отыз он жасқа (жҥз жаса дегені) толып ҧзақ ҿмір сҥріңіз! Жаратқан Ием Сізге жаманшылық келтірмесін, 

дҽулетіңіз баянды болсын, ей, хан ием!» [5, 12-б.]. 

Бата-тілектер - алғысқа, ризалыққа, толы кҿңіл-кҥйден туындайтын сҿздер. Халықтың ата-бабалар 

қалыптастырған ҥлағатты тҽлім-тҽрбиесін, еңбексҥйгіштікті, батырлықты, мҽрттікті жан діліне сіңірген 

ҥрпақтарға сҥйсінген абыздардың-ақсақалдардың, ақын-жыраулардың, би-шешендердің, кҿсемдердің алғыс 

сезіміне толы жҥрек лебіздерін арнауы - дҽстҥрлі жағдай. 

«Қорқыт ата кітабындағы» «Дірсе ханҧлы Бҧқаш хан ҽңгімесінің баяны» саласында Дірсе ханның жас 

ҥлының дене кҥші қайратымен байлаудан босатылған, ҿзіне сҥзҥге ҧмтылған асау бҧқаны қолымен тіреп 

тоқтатып, басын кесіп бауыздаған жойқын қуатына сҥйсініп, есімін Бҧқаш деп қойып, Қорқыт абыз алғыс-

мадақ сезіміне бҿленген бата-тілек жырын арнаған: 

Ей, Дірсе хан, 

Бектік бер бҧл ҧғланға, 

Тақ бер астына, ҿнерлі екен! 

Қазмойынды бедеу ат бер бҧл ҧғланға. 

Мінер болсын, ҿнерлі екен! 

Қой қорадан он мың қой бер ҧғланга. 

Соғым болсын, ҿнерлі екен! 

Ару аналардан қымыз тҥйе бер ҧғланға, 

Жҥк артатын кҿлік болсын, ҿнерлі екен! 

Алтын баулы отау бер бҧл ҧғланга, 

Кҿлеңке болсын басына, ҿнерлі екен! 

Қҧс иінді торқа тон бер ҧғланға, 

Киер болсын ҥстіңе, ҿнерлі екен! [5, 20-б.]. 

 

 

Дірсе хан ҧлы Бҧқаштың жаңа басталған алғашқы іс-ҽрекеттеріне риза болған халықтың сенімі 

ақталады. Кҥншіл, қызғаншақ қырлық жігіт нҿкерлердің ҽзҽзіл сҿздеріне иланып, аңда жҥріп ҿз ҧлын ҿзі атқан 

Дірсе ханның сҿзге ергіш ҧстамсыздығы, артынша сол ісіне ҿкінген ханның кҥйініші, кҥйзелісі, аңдағы ҧлын 

іздеген анасының зары, боз атты Қызырдың бала жарасын ҥш мҽрте сипағаны, тау шешегі мен анасының сҥтін 

жағып жазылатынын айтқаны, баланың жазылғаны - бҽрі сюжеттік-композициялық шиеліністі оқиғалар 

желісін қҧрайды. Қарақшылардың зҧлымдық тҧтқынына тҥскен ҽкесі Дірсе ханды қҧтқарып, жауларды 

ҿлтіріп, тҧтқывдап жеңген батыр бала Бҧқашты Байындыр хан билік тағына отырғызғаннан кейінгі сюжеттік 

шешімнен кейін Қорқыт Ата берген алғыс-бата - тҥркі халықтарының батырлық, елдік-отаншылдық 

дҽстҥрлері қалыптасқан ататарих кезеңдері шындығын кҿз алдымызға елестетеді: 

«Ақ ҿлім келсе, парызыңды ҿтерсің! Бақ-дҽулет, ақыл-парасатыңды арттырып, Тҽңірім қуат берсін! 

Бата берейін: 

Қаратауларың қҧламасын! 

Кҿлеңкелі қаба ағашың кесілмесін! 

Кҥркіреп аққан суларың сарқылмасын! 

Қаңаттарыңның  ҧшы қырқылмасын! 

Бҽйгеге жіберген Ақбоз атың мҥдірмесін! 

Қара болат қылышың мҧқалмасын! 

Шашақты найзаң сынбасын! 

Ананың жатқан жері пейіш болсын! 

Бабаңның жатқан жері жҧмақ болсын! 
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Хақ жандырған шырағың жана берсін! 

Тҽңірің сені қара жҥрек қарақшыларға мҧқтаж етпесін, ей хан ием! [5, 28-29 бб.]. 

«Қорқыт Ата кітабындағы» алғыс-бата-тілек сҿздері тҥркі халықтарының (қырғыз, қазақ, тҥрік, т.б.) 

фольклоры мен ҽдебиеті мҧраларының - тарихи-мҽдени негіздерінің бірі. Ондағы барлық тақырыптық 

бҿліктердегі сюжеттік-композициялық қҧрылымдардағы оқиғалар барысында, сюжеттік шешімдерінен кейін 

ҥнемі Қорқыт Атаның алғыс-бата сҿздері тҧрақты тҥрде айтылады. 

«Салор Қазан ҥйінің шабылғаны туралы ҽңгіменің баяны» бҿлімінде кҽпірлердің батыр нҿкерлерімен 

аңға кеткен Казанбектің ордасын басып алып, бала-шағасын, қазынасын олжалаған кҽпірлерден солардың 

бҽрін шайқаспен қайтарып алған кездегі қаьармавдық-жауынгерлік ерлік істерге тебіренген, алғыс сезімімен 

шабыттанған сҽттегі алғыс-бата-тілектердің тҥйдектеле тҿгілгенін оқимыз: 

«Қорқыт Ата келіп, жыр жырлады. Осынау оғыз-наманы қорыта келіп, ол былай депті: 

Қане, ей бектер, жарандар, 

Дҥние менікі дегендер! 

Ажал алды, жер жҧтты, 

Фҽни дҥние кімге қалды! 

Келімді-кетімді дҥние 

Ақыр соңы - ҿлімді дҥние! 

Қарлы қара тауларыщ қҧламасын! 

Кҿлеңкелі қаба ағаштарың кесілмесін! 

Тасып аққан ағын суларың суалмасын! 

Тҽңірі сені қарақшыға мҧқтаж етпесін! 

Жҥйрік ақ боз атың мҥдірмесін! 

Қара болат қылышыщ кетілмесш! 

Сілтеген найзаң сынбасын! 

Ақ сақалды бабаның жатқан жері ҧжмақ болсын! 

Ақ шашты ананың жатқан жері жҽннат болсын! 

Ақыр соңы ар-иманнан айырмасын! 

Ҽумин дегендер Тҽңірінің жҥзін кҿрсін. 

Хақ алдында бес ауыз сҿзбен дҧға оқыдық, қабыл болсын! 

Алланың берген ҥміті кесілмесін! 

 

 

 

Барша кҥңҽңызды аты қасиетті Мҧхаммед Мҧстафаның ңҧрлы дидары ҥшін кешірсін, ей, хан ием!» [5, 

44-б.]. 

«Қорқыт Ата кітабындағы» Абыз-Баба бата-тілектерінің бҽрі де композициялық қҧрылымындағы ҽр 

тақырыптағы сюжеттерінің аяқталуына қорытынды сипатымен ерекшеленеді. «Қам Бура Бекҧлы Бамсы Бҽрік 

ҽңгімесінің баяны» бҿлімінің соңындағы Қорқыт Атаның бата сҿзінде де ҽуелгі ҥлгілердей фҽни ҿткіншілігі 

туралы шумақтардан кейін оқиға сарынына байсалды, салмақты ой ҥстемелейтін мағыналы ой тҧжырымдары 

айтылған: 

... Бата берейін хан ием, 

Жері қара тауларың қҧламасын! 

Кҿлеңкелі қаба ағашың кесілмесін! 

Ақ сақалды бабаңныщ жатқаң жері ҧжмақ болсын! 

Ақ шашты анаңның жатқан жері бейіш болсын! 

Ҧл мең қыздаң айырмасың! 

Ақыр соңыңда таза иманнаң айырмасың! [5, 74-б.]. 

Ал, «Доқа Қожаҧлы Дели Домрул ҽңгімесінің баяны» атты бҿлімінің соңында осы бата-дҧға қысқаша 

қайталаңған ңҧсқамен берілген: «Каңлы Қожаҧлы Торалы ҽңгімесінің баяны» бҿлігінің соңыңцағы бата 

(«Ажал келгенде - таза иманнан айырмасын! Тҽңірім сені қарақшыға мҧқтаж етпесін! Алланың берген ҥміті 

ҥзілмесін! Хақ алдында бес ауыз сҿзбен дҧға қылдық, қабыл болсын! Барша кҥңҽңызды Мҧхаммед 

Мҥстафаның жарқын жҥзі кешірсін, ей, хан ием!») [5, 119-б.], да дҽстҥрлі сипатымен берілген. Ал, «Басаттың 
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Тҿбекҿзді ҿлтірген ҽңгімесінің баяны» бҿліміндегі сюжеттік шешімнен кейінгі мҽтінде алғыс-бата айтылған: 

«Калың оғыз бектері жиналып, Салаьана Қиясына келді. Тҿбекҿздің басын орталарына алды. Қорқыт 

Атаны шақырып, шаттық ҽуенін шалдырды, ол қаьармаң жараңдардың басынаң кешкеңдерін баян етіп, 

Басатқа алғыс айтты: 

Қаратаудың асқарынан аса берсін, 
Қанды-қанды сулардан ҿте берсін! - деді. 

Ерлікпен ағаңның кегін қайтарып, қанын алдың. Қалың оғыз бектерін ауыр азаптаң қҧтқардың. Алла 

жҥзіңді ақ етсін, Басат! - деді» [5, 129-б.]. 

«Қорқыт Ата кітабындағы» алғыс бата-тілек сарындары тҧтаса ҿріле айтылғаң сҿздер тҥркі 

халықтарына ортақ дҥңиетаным ҥңдестіктерінің тарихи-мҽдени негіздері желісін қҧрайды. 

Туысқаң халықтардың фольклоры мен ҽдебиеті мҧраларыңда тҥркілік наным-сенімдер мен ислам діні 

ҥстаңымдары тоғысуы қҧбылыспен сіңірген алғыс-бата-тілек сҿздері поэзиялық жҽне прозалық сипаттары 

араласқан ҥлгілерімен кейінгі дамуға жалғасты. Алғыс-бата-тілек сҿздердің тҥркі халықтарына ортақ 

жҽдігерліктердегі ҥлгілері сҿз ҿнері мҧраларындағы кҿркемдік-эстетикалық дҥңиетаным тереңдіктері болып 

ҧрпақтар дҥңиетаңымын дамытумен келеді. 
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Резюме 
В статье рассматриваются культурно-исторческие основы фольклора туркских народов. 

Summary 
This article explores the cultural-istorceskie fundamentals of folklore turkskih peoples. 
 

ШЕКСПИР И ЕГО ВРЕМЯ Е.Ж. Тулепбергенова 

Творчество Шекспира - высочайшая вершина английского Возрождения и мировой драматургии. Оно 

вобрало в себя все сколько-нибудь значительное из великой эпохи человечества и сумело облечь мысли, 

верования, борьбу своего времени в образы потрясающей силы, отлить жизнь общества и человека в такие 

художественно обобщенные типы и коллизии, что мир произведений Шекспира живет и поныне. 

Шекспир творил в царствование Елизаветы (1558-1603), когда в стране интенсивно развивались 

торговля и промышленность, укреплялась после победы над Испанией международная позиция Англии, 

расширялась ее колониальная экспансия. За два десятилетия с 70-е по 80-е годы небольшое островное 

государство сумело наверстать то, что было упущено в начале эпохи великих географических открытий. Его 

корабли проникли во владения турецких султанов, испанские и португальские колонии Нового Света, 

исследовали пути в Северном Ледовитом океане, побережье Северной Америки и Гренландии. Англичане 

основали свою первую колонию в Америке, добрались до Амазонки. Горизонты нации необыкновенно 

расширились. Успешная борьба с прежде безраздельно господствовавшей над океанами Испанией 

стимулировала национальное самосознание англичан. Победа над Великой Армадой в 1588 г. снискала Англии 

славу владычицы морей, породив огромную литературу в виде дневников и отчетов путешественников, 

трактатов о выгодах торговли и освоения новых материков. 

Вера в собственную исключительность, божественное предназначение английской нации, ощущение 

молодости и энергии составляли специфическое мироощущение елизаветинской Англии, послужившие одним 

из источников ее культурного расцвета во второй половине XVI в. В эту эпоху английский двор, по признанию 

иностранцев, стал одним из самых пышных в Европе; его блеск проявлялся, однако, не в застывшей в камне 
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роскоши королевских резиденций, а в необыкновенно интенсивной культурной и интеллектуальной жизни, 

кипевшей в них. 

В это время в Англии утвердились высокие стандарты образования придворной аристократии. Тон 

задавала сама королева Елизавета, воспитанница выдающегося педагога Р.Эшема, обладавшая глубокими 

познаниями в области философии и истории, талантливая поэтесса и музыкантша, владевшая латынью, 

греческим, французским, итальянским, испанским, а также немецким, голландским и шотландским языками. В 

ее лице страна обрела подлинного интеллектуального лидера; Елизавета окружала себя высокообразованными 

и одаренными людьми. Ее министры и фавориты были поистине универсальными ренессансными личностями 

- поэтами, философами, героями на поле боя и пиратами. Патронат искусствам и литературе был одной из 

сфер их постоянного соперничества. Составляя самую образованную прослойку общества, двор определял 

характер, темы и формы литературного творчества. Среди ведущих жанров литературы во второй половине 

XVI в. безусловно господствовали два: поэзия и драма [1; 226]. 

Не будучи законодателями в изобразительном искусстве, англичане заняли лидирующие позиции в 

области драмы. Театр стал тем искусством, в котором реализовалось все самое оригинальное и талантливое, 

что породила эта нация. Своего наивысшего пика английский театральный гений достиг в 80-е - 90-е годы XVI 

в. 

Иностранцы, попадавшие в Англию во второй половине XVI в., бывали поражены интенсивностью 

местной театральной жизни, количеством театров, пьес и исполнявших их трупп, а также невероятным 

энтузиазмом публики. Именно особое умонастроение аудитории создавало здесь благоприятную почву для 

драматического искусства: немногочисленное, тесно сплоченное патриотической национальной идеей 

общество переживало в этот момент героический период своей истории, одержав победу над внешним врагом 

и утвердив приоритет своих религиозных ценностей. Национальный триумф вызвал всплеск интереса к 

отечественному прошлому: нигде в Европе не было такого спроса на пьесы-хроники, драмы исторического 

содержания. Глубокий патриотизм, историчность и высокая политизированность - характерные черты 

английской драмы XVI в. 

Однако взлет елизаветинского драматического искусства был подготовлен всей предшествующей 

традицией. Театральная жизнь в Англии была интенсивной уже в XIII-XV вв.; здесь играли моралите, 

миракли, фарсы, интерлюдии [2; 56]. Реформация нанесла смертельный удар церковной литургической драме, 

призванной в основном разъяснять и иллюстрировать ход ведущейся на латыни службы. 

 

 

 

 

Моралите ушли в прошлое, но интерлюдии и комические фарсы продолжали ставиться городскими 

корпорациями и странствующими актерскими труппами. 

К началу XVI в. театр проник во все поры английской жизни: живые картины разыгрывались на 

городских улицах во время праздников, торжественных процессий и приемов иностранных послов; 

разрасталась драматическая часть рыцарских турниров; во дворцах постоянно играли не только 

приглашенные актеры-профессионалы, но и сами придворные. Любительский театр был вообще очень развит. 

Театральное искусство не замыкалось на национальных традициях и вкусах. В него проникали и новые веяния 

с континента, связанные с общим подъемом интереса к классической литературе и драме в том числе. Их 

проводниками стали университеты и ученая гуманистическая среда, которая занялась пристальным изучением 

античных театральных канонов: теоретических положений Аристотеля и Горация, образцовых комедий 

Плавта и Теренция, греческих трагедий в переложении Сенеки. В подражание им университетские любители 

создавали десятки пьес, написанных на латыни, на сюжеты из греческой или римской истории. При этом 

необходимо отметить, внедрение классических образцов не привело к отрицанию опыта английского 

национального театра, а завершилось в конечном итоге плодотворным слиянием обоих направлений. 

Восприимчивый к новым веяниям двор на время отдал предпочтение продукции ученых сочинителей, но 

скоро вернулся к своим обычным пристрастиям - старинным английским комедиям [ 1; 232]. 

Актерами в елизаветинской Англии были только мужчины. Труппа насчитывала обычно не более 12-15 

человек. Подбор пьес и руководство всеми сторонами жизни труппы были обязанностью антрепренеров, 

самыми предприимчивыми и процветающими из которых были Барбедж, известный и как прекрасный актер, 

и Хэнслоу. Когда профессиональные труппы достаточно окрепли, возникла необходимость в 

специализированных помещениях - театрах. В 1576 г. было построено первое настоящее театральное здание, 
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которое так и назвали - «Театр». Спустя год рядом выросло второе - «Куртина». Затем один за другим 

возникали все новые театры - «Роза», «Лебедь», «Глобус». К началу XVII в. в Лондоне было уже около 20 

театров. Каждый из них вмещал 1 - 1,5 тыс. зрителей. Наибольшей популярностью пользовался «Глобус», 

символом которого стал Геркулес, несущий на своих плечах целый земной шар, и девиз «Весь мир играет 

комедию» [1; 234]. 

В непосредственной связи с этими «общедоступными» театрами выросла та полнокровная, могучая, 

реалистическая драматургия, величайшим представителем которой был У. Шекспир. Помимо этих 

«общедоступных» театров в Лондоне существовали и так называемые «частные» или «закрытые» театры, в 

которые благодаря высокой входной плате ходила только «чистая публика», как тогда говорили. Не шумная 

народная толпа, а «знатоки изящного» решали здесь судьбу пьес. Шекспир создавал свои произведения не для 

них, а для широкого зрителя. Сама «душа века» отразилась в его произведениях. 

В 80-90-е годы репертуар английских театров отличался чрезвычайным жанровым разнообразием. На 

сцену выступила плеяда прекрасных драматургов, составивших славу елизаветинского века, каждый из 

которых имел собственное лицо: «университетские умы» - Дж. Лили и Дж.Пил; выходцы из демократической 

среды - Кр.Марло, Р.Грин; с ними соперничали лондонские «остроумцы» 

- Т.Кид, У.Шекспир, Б.Джонсон и др. Особенностью английской драматургии было традиционное смешение 

высоких и низких жанров - трагедии и комедии, юмор соседствовал в ней с глубокими переживаниями. Эти 

черты были присущи и творчеству У. Шекспира. 

У.Шекспир (1564 - 1616) происходил из семьи зажиточного горожанина, его молодость прошла в 

Стратфорде-на-Эйвоне, но около 1585 г. этот добропорядочный горожанин неожиданно круто изменил 

судьбу: покинул дом, семью, троих детей и отправился в столицу, где примкнул к беспокойному племени 

комедиантов. Играя в труппе Барбеджа, он поначалу занимался лишь переделкой старых пьес и 

приспосабливал популярные сюжеты для своих товарищей, но вскоре начал писать и оригинальные 

произведения. Их успех позволил ему со временем стать пайщиком-совладельцем труппы вместе с Барбедже, 

а в конце жизни приобрести собственный дом в Лондоне и дворянский титул. Точное количество созданных 

им пьес невозможно определить. 

В настоящее время можно считать установленным авторство Шекспира в отношении 37 пьес, 

составивших так называемый «шекспировский канон»; из них 36 были опубликованы в первом посмертном 

издании драматических произведений Шекспира в 1623 г., а одна - «Перикл» была включена в это число в 

результате исследований, проведенных в более позднее время. Значительные трудности представляют 

определение хронологии творчества Шекспира, так как в большинстве случаев 
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время опубликования пьес не совпадает с датой их первой постановки, а сведения о времени их написания 

получены путем текстологических исследований на основе косвенных указаний современников [3; 22]. 

Наследие Шекспира поразительно по силе и разнообразию. На разных этапах творчества интерес его к 

определенным драматическим жанрам значительно изменялся. Начало первого периода творчества (1590 -

1600) приходится на годы общенационального подъема, наступившего после 1588 г., что имело решающее 

значение для всего его мировосприятия в этот период. Шекспир написал в это время ряд искрометных 

лирических комедий: «Комедия ошибок», «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», 

«Как вам это нравится» - как чисто бытовых, так и с элементами романтической волшебной сказки, 

проникнутых ренессансным оптимизмом, прославляющих радости жизни и любви. 

Одновременно он попробовал себя в жанре классической трагедии: «Тит Андроник» и в особенности 

«Юлий Цезарь» принесли ему огромный успех. Значительное место в его творчестве этого периода занимают 

исторические хроники - («Генрих VI», «Ричард II», «Ричард III», «Король Джон», «Генрих IV», «Генрих V»), 

раскрывавшие то самые мрачные и трагические, то славные и волнующие страницы прошлого Англии. 

Основная проблематика этих хроник - индивидуум и власть, сила и право в политике, государственный 

интерес и личные амбиции, монархия и народ, законное правление и тирания, то есть им поднимался весь 

круг вопросов, волновавших современную политическую мысль. В своих пьесах драматург выступил как 

сторонник сильной, но законной и справедливой королевской власти, осуждающий тиранию, как, впрочем, и 

мятежи «толпы». Он заклеймил распри и феодальные смуты, угрожавшие миру и согласию в обществе. Их 

причиной он считал безмерное честолюбие сильных мира сего, игнорировавших национальные интересы. 

Завершает первый период творчества Шекспира трагедия «Ромео и Джульетта» - гимн любви, 

противостоящей условностям и предрассудкам общества. Его гений достигает подлинного расцвета. 
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Междоусобица феодальных кланов, берущая начало в давно позабытом прошлом, не только разлучает 

любящих (хотя именно это - непосредственная тема пьесы), но и сеет вражду среди всех жителей города, 

озлобляет веронцев, делает всеобщую жизнь невыносимой. Однако у Шекспира не только чувства восстают 

против многовекового насилия - сам народ не в силах больше примириться с бессмысленностью жестоких 

феодальных распрей, и когда слуги Монтекки и Капулетти, двух враждующих родов, затевают очередную 

свалку, толпа спешит на шум с ясным призывом: Сюда с дубьем и кольями! Долой Монтекки вместе с 

Капулетти! 

Обветшала феодальная мораль, нелепы ее кровавые обычаи, разум смеется над варварством уходящего 

времени. Но уход этот не доброволен и не тих; нравственно-эстетические нормы феодализма препятствуют 

раскованному проявлению человеческих чувств, не на шутку грозят им и не в силах исказить или умертвить, 

убивают их носителей. Таким образом, в трагедии «Ромео и Джульетта» основной конфликт составляет 

борьба любящих за свое чувство против феодальных обычаев и семейных предрассудков, рожденных 

условностями уходящей эпохи. Эта морально-этическая проблематика рассматривается Шекспиром на живом, 

действенном социальном фоне и приобретает все черты столкновения двух миров. Социально-исторический 

характер столкновения героев и придавал трагедиям Шекспира подлинно эпическую силу. 

На рубеже XVI - XVII вв. мироощущение Шекспира меняется, оно окрашивается в более мрачные и 

трагические тона. Это было обусловлено тем, что и в развивающихся капиталистических отношениях он не 

находил и не мог найти соответствия своим высоким гуманистическим идеалам. Поэтому трагическим 

чувством скорби о несовершенстве мира проникнуты наиболее значительные произведения второго периода 

его творчества (1601-1608). Закат «золотого века» Елизаветы, на смену которому шел новый - «железный», 

породил пессимистический взгляд на общество, переживающее моральную деградацию, исповедующее новые 

идеалы эгоизма и стяжательства, на природу самого человека, одержимого пороками и страстями и не 

способного достичь гармонии с окружающим миром. Злодеи и мерзавцы здесь не только тени прошлого, 

обреченные на гибель; они выходят на авансцену истории, и борьба с ними вовсе не бывает предрешено 

победной. В этот период рождаются величайшие трагедии Шекспира, исполненные глубокого философского 

смысла и размышлений о сущности человека и противостоянии добра и зла в мире, - «Гамлет», «Отелло», 

«Король Лир», «Антоний и Клеопатра», «Кориолан». 

 

 

 

 

 

 

Великолепное понимание психологии позволило Шекспиру раскрыть настоящую анатомию 

человеческих страстей - ослепляющей любви и ревности, жажды славы и зависти, корыстолюбия и коварства. 

Трагедию своих персонажей он видит не в превратностях судьбы или кознях завзятых злодеев-эгоистов, а в 

собственных ошибках людей благородных и порядочных, подобных Макбету, Отелло, Лаэрту или Лиру, 

позволивших страстям увлечь себя на неверный путь. Разум, обуздывающий страсти, - гарантия внутренней 

гармонии и счастья человека. Призыв к разумному индивидуализму, когда высвобождение человеческих сил 

и раскрепощение личности не будет причиной конфликта с окружающими - вот этический идеал Шекспира. 

Незаурядное мастерство в изображении всепоглощающих и очень тонких чувств, необычайная широта 

в создании характеров всех возрастов и общественных групп сочетаются в драматургии Шекспира с 

поразительным размахом мысли, огромной эрудицией, остротой социальной и моральноэтической 

проблематики, широтой кругозора. Характеры, созданные Шекспиром, навечно вошли в духовный обиход 

человечества, покорили симпатии всех народов и континентов. Они живут интересами и своей родины, и 

человечества. 

Если для грека весь мир - это он сам и его непосредственное окружение, это полис, в котором он живет, 

это его сограждане и его враги. Грек есть грек и гражданин Афин или Фив, и этим определяется все. Для 

героя эпохи средневековья мир и шире, и уже, чем для грека. Рыцарь больше и дальше путешествует, чем 

грек. Для средневекового человека мир равен богу или его творению. Это и очень широко, и очень 

абстрактно. Даже при самых широких личных возможностях человек средневековья - гражданин 

христианского мира, замкнутый в круг феодально-патриархальных интересов. Для героев Шекспира мир 

равен реально существующему миру. Он умещается весь, вместе с его красотой и несовершенствами, добром 

и злом, в их многогранной и титанической душе. 
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Ренессансный человек несет в себе всеобщее: Гамлет и Отелло, Макбет и Ричард, решая свою судьбу, 

решают вопросы философии истории, ищут пути жизни для человечества. У Шекспира каждый характер 

соткан из личного и всеобщего и взаимодействует с состоянием мира. 

«Состояние мира» как категория было введено в эстетику Гегелем. Это его теоретическое обобщение 

опиралось на открытия шекспировской драматургии и было предвосхищено ими. В «Отелло» трагическое 

состояние мира как бы сосредоточилось и персонифицировалось в Яго, в его характере, в его отрицании 

морали, в его утверждении эгоизма, в его жизненной позиции: «набей потуже кошелек. Если обязательно надо 

губить себя, придумай что-нибудь поумнее, чем воду. Набей кошелек монетами. Топиться совершенно 

лишнее. Пусть лучше тебя повесят после того, как ты получишь удовольствие, чем потонуть, ничего в жизни 

не видев.». В финале трагедии один из героев, говоря о Яго, вопрошает: «Что буря, мор или голод пред 

тобой?». Само появление и существование такого характера, как Яго, ни в чем и ничем не сдерживаемого в 

зле и пагубных страстях, есть зловещий показатель трагического состояния мира. А в «Ромео и Джульетте» 

вражда людей, вражда родов составляет то трагическое состояние мира, которое становится причиной гибели 

любящих [4; 163-164]. 

«Гамлет» Шекспира отражает конкретно-историческое состояние мира: порвалась цепь времен, 

порвалась дней связующая нить; как мне обрывки их соединить? Весь мир - тюрьма, и Дания - худшее из ее 

подземелий; какая-то в державе Датской гниль. В «Гамлете» запечатлена трагичность перехода от феодализма 

к капитализму, перехода, хотя и способствующего развитию общества в промышленноэкономическом и во 

многих других отношениях, но не несущего с собою абсолютного прогресса и даже разрушающего некоторые 

моральные ценности старого мира. 

Человек феодального мира обладал рыцарской честью, чувством долга и многими другими высокими 

моральными качествами, на которые угрожающе надвигался корыстолюбивый буржуазный мир, 

высылающий вперед себя в качестве своего будущего героя и предвестника человека, лишенного чести и 

тянущегося к грубо чувственным усладам жизни (Клавдий). 

Состояние мира, проявляясь в характерах и их действиях, создает напряженную ситуацию, основные 

звенья которой - убийство Клавдием отца Гамлета, женитьба Клавдия на Гертруде, узнавание Гамлетом 

страшных подробностей происшедшего и т.д. Сама по себе напряженная ситуация еще не рождает трагедии, 

хотя задевает за живое одних больше (Гамлет), других меньше. Трагедия начинается там, где возникает 

активное противодействие героя напряженной ситуации и характерам, стоящим на ее отрицательном полюсе. 

Ведь то, что «весь мир - тюрьма», то, что «порвалась цепь времен», то, что совершено подлое убийство 

короля, - все это существует для всех. Но пока Гамлет бесстрашно не пошел на бой с «морем бед» 

(«состоянием мира») - трагедии еще нет. Трагедия начинается там, где есть 
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активность характера по отношению к безысходным обстоятельствам. Сами по себе несчастья, свалившиеся 

на плечи хорошего человека, еще не трагедия. 

Если видеть трагедию Гамлета только в том, что его отец был убит, погибла его возлюбленная Офелия, 

а потом и он сам, то тогда Лаэрт ничуть не менее трагическая личность: у него тоже убит отец, погибла 

любимая сестра, а потом и он сам погиб. Однако перед нами трагедия Гамлета, а не Лаэрта. Почему? Да 

потому, что только Гамлет выступил активно против обстоятельств и против самого «состояния мира». Лаэрта 

обстоятельства потащили за собой и совлекли в могилу, в то время как Гамлет пошел против обстоятельств, 

против мира зла и пал в неравной борьбе за необходимые, но еще неосуществимые требования чести, 

справедливости, красоты духа и человеческих отношений [4; 166]. 

У Гамлета были две дороги. О них-то и идет речь в его знаменитом центральном монологе: Быть иль не 

быть, вот в чем вопрос. Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивление И в 

смертельной схватке с целым морем бед 

Покончить с ними? Умереть. Забыться. 

Это - трагическое, глубочайшее в своей философичности раздумье о пути жизни. Как действовать? 

Существовать, прозябая, или жить и погибнуть? В этих раздумьях сконцентрирован процесс осознания силы 

зла и принятия решения выйти на бой с ним даже ценой жизни. В этом величие Гамлета. 

Велик и Отелло. Еще Пушкин гениально заметил: не темные силы ревности движут поступками мавра, 

а обманутое доверие. Отелло гибнет именно из-за безмерного доверия. Он любя Дездемону, не проверяет 

своего доверия к ней. А когда Яго начинает плести интригу, мавр отказывает в доверии Дездемоне, не 
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проверяя своего недоверия. Цельность и мощь характера Отелло именно в этой безграничности доверия и 

любви и безграничности недоверия и ненависти. В Дездемоне и в любви к ней для Отелло были 

сосредоточены вся вселенная, все совершенство мира, вся его гармония, вся твердость порядка бытия. 

Заподозрить Дездемону для него было все равно что усомниться в мире. Сомнение в мире равно сомнению в 

Дездемоне и рождает хаос, но само сомнение возможно потому, что в мире нет гармонии и возможны Яго и 

его коварство 

Шекспир не только создал гигантские образы, но и показал глубины зла и недрогнувшей рукой выписал 

характеры, подобные Яго. Яго - виртуоз преступления, гений зла, шахматист интриги. Исследователи 

потратили много чернил, чтобы объяснить причины поступков Яго, побудительные мотивы его ненависти к 

Отелло. Почему Яго, рискуя жизнью, плетет паутины лжи вокруг Отелло и Дездемоны, почему губит их? 

Однако не потому ли столь многообразны по направлениям и столь безрезультатны по итогам поиски 

побудительных причин действий Яго, что Шекспир сознательно не дал их. Если бы Шекспир считал 

необходимым мотивировать действия Яго той или иной побудительной причиной, то на долю его 

исследователей не осталось бы труда строить догадки. У Шекспира нет никакой внятной и реальной 

мотивировки действий Яго именно потому, что отсутствие этой мотивировки и есть гениальная мотивировка 

[4; 175]. 

Шекспир показывает, что Яго бескорыстный злодей. Он полный антипод Отелло. Если Отелло 

бескорыстно творит справедливость, то Яго бескорыстно творит зло. Отелло бескорыстен в благодеяниях, Яго 

- в злодеяниях. И тот и другой осуществляет великую заповедь Возрождения, записанную как единственный 

пункт устава Телемской обители Рабле, - «делай что хочешь!». Но один из них хочет делать добро, другой - 

зло. И трагедия порождена свободным волепроявлением характеров. Два гигантских противоположно 

заряженных характера, столкнувшись, вызывают катастрофическую вспышку, в которой оба сгорают. Таким 

образом, Шекспир в Отелло и Яго раскрывает две стороны свободной воли: способность творить подвиги 

добра или неслыханные злодеяния. 

Трагедии Шекспира масштабны, грандиозны по своим конфликтам, необычайны по силе чувств героев. 

Отличие Шекспира от многих современников, в частности, и в том, что даже свои «кровавые трагедии» он 

наполняет изображением исторических столкновений носителей разных мироощущений, конфликтов, натур 

противоположного духовного склада, выражающих идеалы противоборствующих миров. 

Третий период драматургии Шекспира (1608-1612) характеризуется грустно-созерцательным  

 

отношением к жизни, мечтательно-пассивным мировосприятием. Шекспир в этот период создает свои 

романтические драмы-сказки «Цимбелин», «Буря», «Зимняя сказка». В них Шекспир не изменяет своей мечте 

о гармоничном прекрасном человеке, венце природы, который станет управлять миром, но с оттенком 

щемящей грусти признает ее утопичность: только силами магических чар обладателю волшебных книг 

Просперо («Буря») удается заставить раскаяться злодеев, вознаградить по заслугам добродетель и увенчать 

пьесу триумфом любви. 

В творчестве Шекспира воплотились лучшие особенности елизаветинской драмы: реализм и 

психологизм, интеллектуальная глубина и проповедь гуманистических идеалов. Его произведения 

многослойны, они сочетают присущий веку аристократизм и народность, находя путь к любому зрителю. 

Психологическая зоркость, глубочайшее проникновение Шекспира в мир человеческой души и людских 

отношений, страстей и конфликтов выводят его творчество далеко за границы его времени. 

1. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. - М., 1999. 

2. Морозов М.М. Шекспир. 1564-1616. - М., 1966. 

3. Шведов Ю. Ф. Творчество Шекспира. - М., 1975. 

4. БоревЮ.Б. Эстетика. В 2-х т. Т.2. - Смоленск, 1997. 

Тҥйін 

Мақалада сонау қайта ҿрлеу дҽуірінде Англияда ҿмір сҥрген У.Шекспирдің шығармашылығы 

қарастырылады. Қоғамның рухани ҿміріндегі театрлық ҿнердің алатың рҿлі ашып кҿрсетіледі. Қоғамның 

нақты-тарихи жағдайы, оның «Гамлет», «Отелло», т. б. шығармаларында талдап кҿрсетіледі. 

Summary 

In given article is regarded the creativity of U.Shakespeare in context of historical epoch in which he lived 
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epoch of Renaissance in England . This article describes the main role in theatrical art for spiritual life of a society and 

its place in it. This article reflection of a concrete historical condition of society in his great works "Hamlet" and 

"Othello". 

БАУЫРЛАС ЕЛ ТАРИХЫНА ШАҒЫН ШОЛУ Е.З. Есбосынов - 

Абай атындағы ҚазұПУ-дың шет тілдер филологиясы факультетінің доценті 

Осман Империясы - XIV ғ. мен XX-шы ғасырдың алғашқы ширегіне дейінгі дҽуірде салтанаты 

жарасқан, ҽлемдегі ең ірі ҿміршең империялардың бірі еді. Осман Сҧлтаңдығы сонымен қатар дҥние жҥзі 

тарихындағы мемлекеттік қҧрылымын ең ҧзақ мерзімге сақтай алған санаулы ипериялардың бірі жҽне 

бірегейі. Ал осындай алып елдің пайда болып, тарих сахнасына шығуы Осман әулетінің есімімен тікелей 

байланысты. Осмаң ҽулеті - тҥрік сҧлтаңдарының ҽулеті. Осман I Ғази негізін қалағаң (12991300; -1324, басқа 

деректер бойынша 1326 ж. билік қҧрған). Қазіргі тҥрік тіліңде Османлыілар деп аталып жҥрген ҽулет 

оғыздардың Бозоқ тайпасы, Кайы руының Қаракечили ҽулетінен шыққан. XIV-ші ғасырдың 20-30 жылдары 

осмаң тҥріктері Византияны жаулап алды. Осы ғасырдың екінші жартысында Шығыс Фракияны, Сербияны, 

Бҧлғар хаңдығын, Фессатияны, Македонияны бағындырды. Кҿп кешікпей Анадолыдағы ҽр тҥрлі ру-

тайпалардың басын қҧрағаң шағын кңязьдіктерінің барлығыі Осмаң мемлекетінің қарауына кірді. XV-ші 

ғасырдың 50-70 жылдары Сербияны тҥгелдей бағыңдырып, Боснияны, Морреяны, Аттиканы, Трапезун 

империясын, Қырым хаңдығын, Валахия мен Албанияны ҿзіне қаратты. 16-шы ғасырда Осмаң елі 

географиялық аумағын одаң ҽрі кеңейте тҥсті. 1514-15 жылдары Арменияны, Кҥрдстан мен Солтҥстік 

Месопотамияны басып алды. 1516-17 жылдары Осман елі қҧрамына Сирия, Палестина, Египет, Хиджиз, ал 

1519 ж. Алжирдің біршама бҿлігі еңді. XVI-шы ғасырда Осмаң елінің қуатты теңіз флоты бҥкіл Жерорта теңізі 

бассейнін бақылап тҧрды. 1550 ж. таман Эгей архипелагының Родос жҽне басқа да шағын аралдары, Триполия 

мен Алжирдің басым бҿлігі

империя қҧрамына енді. Осы кезде ол Европа, Азия жҽне Африка қҧрылықтарын алып жатқан даңғайыр 

территориясын (жалпы кҿлемі - шамамен 8 млн. шаршы км) иеленіп, билік жҥргізе бастаған еді. 

 

 

 

Ҽлемдік ҿркениеттің дамуына ҿшпес мҽдени ҥлес қосқаң алып мемлекет - Осмаң Империясы тарихи 

шеруін осылай бастаған еді. 20-шы ғасырдың алғашқы шейрегіне дейін ҽлем саясатына ҿз атын естірте білген 

ел, ҿзінің ҽлеуметтік-экономикалық жҽне ҽскери-саяси тоқырауын одаң ҽрірек - ХІХ-шы ғасыр басында-ақ 

білдіре бастап еді. Ҽр елдің тарихында ҿзіндік ―ақ парақпен‖ қоса ―қара кҥңдері‖ болатыны сияқты Осмаң елі 

де табаны кҥректей 500 жылдық ҧзақ дҽуірінде тарих тезінің барлық сатысынан ҿтті десек қателеспеген болыр 

едік. Оның ішінде мемлекеттік дҽрежеде ішкі саяси тоқырауға ҽкеліп соққан, тіпті алып елдің саяси тағдыры 

қыл ҥстіңде тҧрған бетін ашсақ - сҿз жоқ бҧл оқиға Ақсақ Темір есімімен тікелей байланысты. Ал Осман 

елінің етек-жеңін жиып, ішкі ала ауыздықты жойып, экономикалық жҽне мҽдени - гуманитарлық қарыштап 

ҿрлеуді бастан кешірген дҽуірін еске алар болсақ - ең бірінші Каңуни Сҧлтан Сҥлеймен есімі оралатыны 

сҿзсіз. ...Иылдырым Баязид I хан еңді кҿзін Грекияға салды. Афины қаласын шапты, Мораны тізе бҥктірді. 

Стамбҧл қаласына қаьарын салып, екі рет шабуыл жасағанымен, біріншісіне ―Нигболу салары‖ атты сҽтсіз 

жорық себеп болса, екіншісіне Ақсақ Темір кедергі болды. Ҿздері ―кҽпір‖, ―жау‖ деп атап кеткен христиаңдық 

батысты ойсырата жеңіп жҥрген Баязидтің Ақсақ Темірге тісі батпады. Ақсақ Темір 1402 ж. 20 шілдеде 

Анкара тҥбінде Иылдырым Баязидті жеңу арқылы Осман Империясына кҥйрете соққы берді. Тҥрік патшасы 

ҽскерлерінің жеңілісімен аяқталған Анкара қақтығысы Осман еліне ондаған жылдарға созылған саяси 

дағдарыс алып келді. Иылдырым Баязид Ақсақ Темірге тірідей тҥтқынға тҥсіп, тҧтқыннан тірі босатылғанына 

қапаланып, ауыр қайғыға тҿтеп бере алмай 1403 ж. наурыз айында қҧса болып ҿледі. 1403 жылдан 1413 жылға 

дейін созылғаң саяси дҥрбелең Мҧса жҽне Сҥлеймен челебилерді Мехмед Челеби жеңіп, таққа отыруымен 

аяқталады. Мехмед Челеби 1413-21 ж. ел басқарып, ҽскери кҥшті қалпына келтірумен қатар, ҧрыс-соғыстарға 

тікелей қатысуымен беделі арта тҥседі. ...Явуз Сҧлтаң Селимнің ҿлімінен кейін жалғыз ҧлы Сҥлеймен I 1520 

ж. таққа отырады. Небҽрі 26 жастағы патша сауатты жҽне соғыс техникасын меңгерген жас жігіт еді. Ол осы 

ерекшелігі, яғни сауаттылығы, оқымыстылығы арқасыңда ―Кануни‖ (заңгер) атағына ие болады. Кануни 

Сҥлтаң Сҥлеймен аса байсалды жҽне сауаттылығы арқасыңда сҽтті аяқталған 13 ҽскери жорық жасап, ҽкесінен 
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қалғаң жерді 6 557 000 шаршы шақырымға кеңейтеді. Ел басқарғаң кезеңі Осмаң Империясының ―алтын 

дҽуірі‖ аталып, тақта 45 жыл, 11 ай, 7 кҥн отырады. Тарихшы қауым ―Жиьангер Падишаһ‖ деп атап, оған 

лайықты бағасын береді. Ол жаң-тҽнімен халқына қызмет еткен, басқару жҥйелерінің тетігін тең ҧстап ҽділ 

басқарған санаулы патшалардың бірі еді. 

19 ғасырдың соңыңда ―жас тҥріктер (младотюрки)‖ саяси кҥрес аренасына шықты. Олар 1889 ж. 

―Бірлік жҽне прогресс‖ атты қҧпия комитет қҧрғаң болатын. Негізінен ҽскери элитаға арқа сҥйеген аталмыш 

ҧйым 1908 ж. қарулы кҿтеріліс ҧйымдастырып Абдулхамид II сҧлтаңды 1876 жылғы Конституцияны қалпына 

келтіруге, парламент шақыруға мҽжбҥр етті 

...Сҧлтаң Махмуд II қайтыс болғаннаң кейін, таққа ҧлы - 16 жастағы Абдулхамид отырды. Абдулхамид 

дҽуірінде мемлекеттік қҧрылымның барлық тетігін қамтыған тоқырау кезеңі басталды. Патшаның басқару 

тҽжірибесінің шектеулігі Осман мемлекетінің шҿгу сатысының басталуына ҽкеліп соқты. Таққа соңынан 

отырғаң інісі Абдулазиз хаң, содаң кейін ҧлдары Абдулхамид II (1876-1909), Мехмед Решад (1908 -1918) жҽне 

Мехмед Вахиеддин (1918-1922) Осмаң сҧлтаңдығын нығайта алмай осалдық таңытты. 

1918 ж. басында ағылшындар Палестина, француздар Македония майданында тҥрік армиясын 

жеңіліске ҧшыратты. fc жҥзіне бҧл даңқты Осмаң Империясының ақырғы кҥңдері болатын. Ел астанасы 

Стамбҧл қаласымен қоса басқа аймақтар да Антанта елдерінің уысына тҥсті. Мудрос Уақытша Бітіміне (1918 

ж.) қол қойылғаңнаң кейін Антантаңың соғыс флоты Қара теңізге кіріп, Мусул, Киликия мен Измир аумағы 

окупаңттардың уысында қалды. Елде ҧлт-азаттық қозғалыстың саяси-ҽлеуметтік ҧшқыны пайда болды. Тҥрік 

зиялы қауымы, ҽсіресе ҽскери элита ҿкілдері ел тҽуелсіздігі мен жер тҧтастығыныі шынайы жалаугерлері 

болды. Оларды тҥрік елінің патриоты, елжанды офицер Мҧстафа Кемал Паша (Ататҥрік) басқарды. 

Абдулхамид II сҧлтан мен қырғиқабақ мемлекеттер кемалисттердің патшаңы тақтан тайдырып, парламент 

шақыру жҿніңдегі талабын қанағаттаңдыруға мҽжбҥр болды. 1920 ж. қаңтарда Стамбҧлда ашылған парламент 

Тҥркияның Тҽуелсіздік Декларациясын қабылдады. 1920 ж. 23 сҽуірде Анкараға шақырылған Тҥркияның Ҧлы 

Ҧлттық Мҽжілісі (парламенті) ҿзін елдегі бірден-бір заңды ҥкімен органы ретінде жариялады. Абдулхамид 

патша ағылшын кемелері мен ―Халифат армиясын‖ кҿмекке шақырды. Антанта коалициясына енетін елдер 

интервенция ҧйымдастырды. 1921 

 ------------------------------------------------------------  97  -------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

1922 жж. тҥрік патриоттары басқыншыларға тҥбегейлі тойтарыс беріп, Измир мен бҥкіл Анадолы жерін 

жаудаң азат етті. 1923 ж. 29 қазаңда Тҥркия Республика болып жарияланды. 1924-34 ж. елдің  

экономикалық-ҽлеуметтік жҽне мҽдени саласында шешімтал реформалар жҥзеге асырылып, оңқабыл 

ҿзгерістер орныға тҥсті. Шет ел концессиялары тҥгел дерлік жойылып жҽне сатып алынды, ҧлттық банктер 

қҧрылды, темір жол, порт қҧрылыстары, ҿнеркҽсіп орындары салынды. Екінші Дҥңиежҥзілік соғыс басталғаң 

кезде Тҥркия ағылшын-фраңцуз блогына қосылып, 1939 ж. 19 қазанда Ҧлыбритания- мен жҽне Фраңциямен 

одақтасу келісімшартына қол қойды. 1940 ж. Франция тізе бҥккеннен кейін гитлершіл Германиямен 

жақындаса бастады. Ҧлыбритаңиямен одағын сақтай отырып, 1941 ж. 18 маусымда Германиямен ―Достық 

жҽне шабуыл жасамау‖ туралы келісімшарт жасасты. Гитлершіл Германия КСРО-ға соғыс жариялағаннаң 

кейін Тҥркия ҿзін бейтарап ел ретінде жариялады. Екінші Дҥңиежҥзілік соғыстаң кейін Тҥркия АҚШ-пен 

келісім жасасты. 1952 ж. НАТО-ға, 1955 ж. СЕНТО-ға мҥше болды. 

Демографиялық, экономикалық қуатымен қоса ҽлемдік саяси нарықта ҿзіндік орны бар туысқан Тҥркия 

елі, ҿзін заман талабына сай адым басқан, ҽлемдік дҽрежедегі соңғы экономикалық жҽне техңологиялық 

жаңалықтарға ілесіп отыруға қабылетті ел ретінде де кҿрсете білуде. Жер-жаьаңда шашырай орналасқан, 

ҽлемнің ҽр тҥкпірінде орын тепкен тҥркі елдердің қатарында Тҥркия Республикасының шоқтығы алыстаң 

менмҧндалап тҧрытынын кҿріп те, біліп те жҥрміз. Бауырлас екі ел 

- Қазақстан мен Тҥркияның мҽдени-гуманитарлық жҽне экономикалық ынтымақтасты жыл ҿткен сайын арта 

тҥсумен қатар, екі ел ҿзіндік ерекшеліктерін де ескере отырып, тҽжірибе жинақтау ҥстінде екендігі де мҽлім. 

Тҥркі елдері ішінде экономикалық кҥш-қуаттары бір-бірімен деңгейлес келетін екі елдің ҿзара 

ынтымақтастығы мен мҽдени-гуманитарлық саладағы тығыз байланысы кҥң ҿткен сайын ҧштала тҥсетініне, 

замаң талабына сай дами тҥсетініне сенгіміз келеді. 

1. Халықаралық Түркістан энциклопедиясы. “Қазақ энциклопедиясының” Бас редакциясы. - Алматы, 
2000. 

Резюме 
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В статье вкратце изложены наиболее значимые исторические события становления Турецкой 

Республики. Дано краткое описание исторических событий и исторических личностей в истории Турции. 

Summary 

The article deals with the most essential historical events about the estableshement of Republic of Turkey. The 

short description was given to historical events and most important historical persons of Turkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОМУ ТРАНСКРИБИРОВАНИЮ (из опыта работы) 

К.Н. Даркулова - к.филол.н., 
Университет иностранных языков и деловой карьеры, г. Алматы 

Конец XX и начало XXI века - это время ненормативного употребления не только грамматических 

форм, но и звуков. В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в транскрипцию звуков 

(гласных в потоке речи). Предлагаемая методика фонетического транскрибирования отличается тем, что мы 

исключаем т.н. «призвуки» по двум причинам:1) человеческое ухо не способно услышать призвуки и 2) 

тенденции современного произношения. 

Процедура фонетического транскрибирования 

1. Фонетическая транскрипция заключается в квадратные скобки [ ]. Не следует заключать в 

скобки каждое слово текста. 

2. В транскрипции нет прописных букв. Буква - принадлежность письма, а не звучания. 

3. В транскрипции нет знаков препинания. Вместо них дополнительные знаки / или //, обозначающие 

семантико-синтаксические отношения. 

4. Расставить ударения в тексте. Отметить клитики. 

5. Сегментировать текст на фразы (границы обозначаются двумя косыми чертами //), на синтагмы 

(границы передаются одной косой чертой /), фонетические слова (проклитики и энклитики соединяются со 

словами, несущими ударение, знаком 
л
 «дуга» или «дефис»). 

6. Гласные передаются согласно правилам позиционных (редукция) и комбинаторных (аккомодация) 

изменений (см. в конце статьи Таблицу «Гласные в потоке речи»). 

7. Согласные передаются с учетом позиционных и комбинаторных изменений (ассимиляция). 
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8. Учитывать двойную роль букв я, е, ѐ, я (см. ниже). 

9. Учитывать роль разделительных мягкого и твердого знаков. Разделительный Ь и Ъ знаки (которые 

называются разделительными, потому что разделяют морфемы: приставку от корня, окончание от суффикса) 

обозначают мягкость предыдущего согласного и j. Например, объезд - [Лб^э]зд, воробьи - воро [б^]и 

10. Учитывать случаи палатализации, долготы удвоенных согласных; при более точной 

(детализированной) передаче - отмечать случаи веляризации, лабиализации и т.п. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я 

Буквы е, ѐ, ю, я при их озвучивании могут играть две роли в зависимости от позиции: мягкость 

предыдущего согласного или «йот»: 

1. После согласных обозначают мягкость предыдущего согласного и соответствующий ударный 

гласный. Например, лето [л‘^ э]то, полѐт по [л‘^от], люк [л‘ук], мята [м‘^а]та. 

2. После гласных, разделительного Ь и Ъ и в начале слова обозначают 

j («йот») + соответствующий ударный гласный. Например, поел [п Л jэл], поѐт [п Л jOT], пою [п Л jу], 

маяк [м Л j ак] и ель |]эл‘], ѐлка [)6л]кА, юг []ук], якорь [j а к]орь. 

Запомните : если гласные этих букв находятся в безударном положении, то они отмечаются 

редуцированными звуками Ь (вместо е), или Ъ (вместо а, о), гласный у - не изменяется. Например: перелѐт 

[п‘ьр‘ил‘^от], воет - [воҽьт], пояс - [roj ъс]. Если учитывать мягкость j, то после него должны быть только 

мягкие, и тогда Ъ переходит в Ь, имеем пояс [по)ьс]. Предпочтительнее второй вариант. 

Практический совет. При транскрибировании следует придерживаться следующих шагов: 

Шаг 1. Начать с согласных звуков (параллельно отмечая ассимилятивные и позиционные явления), 

дойти до ударного гласного. 

Шаг 2. Обозначить предударные гласные. 

Шаг 3. Транскрибировать заударные согласные и гласные. 

 

 

 

Гласные и согласные звуки в потоке речи 

Обычная человеческая речь - это непрерывный звуковой поток. При быстрой смене звуков речи 

происходит так называемое «накладывание» рекурсии одного звука на экскурсию другого. Это ведет к 

некоторому изменению качества звуков. Они могут, во-первых, влиять друг на друга, и, во-вторых, 

испытывать влияние общих условий произношения (влияние начала и конца слова, характера слога, 

положения под ударением или в безударном слоге). 

Различают следующие звуковые изменения: 

1. Позиционные. 

2. Комбинаторные. 

3. Исторические (морфонологические). 

Позиционные изменения обусловлены позицией (местом, положением) в слове. К таким изменения 

относятся: редукция гласных, оглушение согласных на конце слова, оглушение/озвончение согласных не 

имеющих соотносительных пар (ч, ц, х). 

Комбинаторные изменения обусловлены соседством с другими звуками. Это аккомодация гласных, 

ассимиляция и диссимиляция согласных. 

Позиционные изменения 

Редукция. В зависимости от позиции звуки в потоке речи модифицируются, изменяются качественно 

(по характеру звучания) и количественно (по длительности). Ударные гласные чаще длительнее безударных. 

Ударные произносятся более ясно и отчетливо. Качественная и количественная редукция тесно связаны. 

В безударном положении гласный подвергается редукции. 

Качественная редукция - ослабление и изменение звучания гласных в безударном слоге, 

сопровождаемое потерей тех или иных признаков их тембра. Количественная редукция - уменьшение долготы 

и силы звучания гласного в безударном слоге при сохранении характерного тембра. 

Гласные, которые произносятся с редукцией называются редуцированными гласными, без редукции и 

под ударением - гласными полного образования. 

Комбинаторные изменения гласных (аккомодация) 

Аккомодация (от лат. accomodatio - приспособление)- это приобретение гласным звуком под ударением 

в соседстве с мягким согласным более переднего и верхнего звучания, т.е. между мягкими согласными 
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гласные а, о, у, э аккомодируют и становятся на слух более высокими, более напряженными, а по артикуляции 

- более передними и закрытыми. Аккомодация возникает между согласными и гласными, обычно стоящими 

рядом, и состоит в том, что экскурсия последующего звука приспособляется к рекурсии предыдущего 

(прогрессивная аккомодация), или наоборот, рекурсия предыдущего звука приспособляется к экскурсии 

последующего (регрессивная аккомодация). Возможна двусторонняя аккомодация. Знак аккомодации - [•]. 

Три гласных - [а], [о], [э] подвергаются прогрессивной аккомодации: мал-мял [м‘^ал ], вол-вѐл [ в‘^ол], тук-

тюк [т‘^ук ], в словах мять, леди наблюдается двусторонняя аккомодация, в словах ролик, сельдь, жаль 

происходит регрессивная аккомодация. 

Позиции гласных 

В связи с процессами редукции и аккомодации принято различать три случая позиции гласных: 

1. После твердых согласных. 

2. После мягких согласных. 

3. В абсолютном начале слова. 

Гласные после твердых согласных 

Различают 4 позиции: 

♦ Под ударением сад- [сат], дом - [дом], шест - [шэст] 

♦ В первом предударном слоге - [Л] на месте о, а; [ Ы ] - э, ы: 

сады- [сЛды], дома - [дЛма], шелка -[шЫлка], жена-[ жЫна], сынок - [сЫнок], живой - 

[жЫвой]. 

♦ В предударном не первом слоге - [Ъ] на месте ы, о, а : садовод - [ сЪдавот], домовой - [дЪм во) ], 

шестовик - [ шЪстЛв‘йк], сыроват - [ сЪрЛват], широта - ш[ Ъ]рота, шелковистый - ш [Ъ]лковистый.ъ 

 

 

 

 

♦ В заударных слогах - [ Ъ] на месте а, о, э: 

за садом- [ зЛ -садЪм], ниточка- нит [ Ъ]чк [ Ъ], пѐрышки- пѐр[Ъ]шки. 

В безударных слогах качественной редукции подвергаются о, а, э, ы. Гласный у - только 

количественной редукции. 

Гласные после мягких согласных 

♦ Под ударением: мял - [ м‘^ал], мять - [ м‘^а*т‘], мать- [ма^т‘]. 

Под ударением в соседстве с мягкими согласными гласный подвергается ассимилятивному изменению 

- аккомодации. 

♦ В первом предударном слоге - [И ] вместо а, э, и : седло - [ с‘Идло ] , часы - [ ч‘Исы ], пятак - [ 

п‘Итак ], но: ногти - [ нокт‘ь ]. 

♦ В предударном не первом слоге - [Ь] вместо а, э, и: перевод - [п‘Ьр‘ивот], виноват - [в‘ЬнЛват], 

деревянный - [ д‘Ьр‘ив‘^ан ъ) ]. 

♦ В заударном слоге - [ Ь ] вместо а, э, и: винтик - [в‘йнт‘Ьк], дыня - [дын‘Ь], трепет - [тр‘гэ^п‘Ьт]. 

Гласные в абсолютном начале 

[Л] - вместо о, а: огород - [ЛгЛрот] , автобус - [Лфтобус]. 

[Ы] - вместо э, ы: этаж - [ыташ]. 

Гласные и, у - без изменения. 

Изменения гласных в потоке речи можно обобщить в виде таблицы: 
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Тҥйін 
Мақалада фонетика транскрипциясын оқыту әдістемесі карастырылзан. 

Summary 
The article is devoted to methology of Transcription in the sphere phonetics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСКУССИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Г.Р. Кадырова - 
к.филол.н., доцент КазНПУ им. Абая 

В настоящее время в Республике Казахстан происходят серьезные изменения всей системы 

образования. Безусловно, одним из факторов, обусловивших необходимость реорганизации вузовской модели 

образования, являются процессы глобализации, затронувшие практически все аспекты нашей жизни, и 

информатизации образовательного процесса, связанные с современными компьютерными технологиями. 

Новая модель образования в целом ориентируется на самостоятельную деятельность индивида, что 

требует нового подхода к организации учебного процесса, других отношений между преподавателем и 

студентом в образовательном пространстве, поиска инновационных методов обучения, в совокупности 

обеспечивающих взаимосвязь образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения. 

Все эти факторы привели педагогов к необходимости внедрения в учебный процесс интерактивной 

модели обучения, с которой на современном этапе развития образования связаны многие методические 

инновации. 

В педагогике под интерактивным обучением понимают обучение, погруженное в общение, т.е. 

интерактивная модель ориентирована на необходимость достижения понимания передаваемой информации в 

процессе взаимодействия как преподавателя со своими подопечными, так и обучающихся между собой. 

Истоки идей интерактивного и коллективного обучения находим в трудах многих теоретиков и практиков, 

Гласные звуки в потоке речи 
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После твердых 
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занимающихся вопросами образования. В частности, в середине XX в. Курт Левин, начиная разрабатывать 

«теорию поля», выдвинул следующее предположение: «...обычно легче изменить индивидов, собранных в 

группу, чем изменить любого из них по отдельности». В этом и заключается важнейшая особенность 

интерактивного обучения: процесс изучения учебного материала происходит в групповой совместной 

деятельности. Группа по отношению к каждому ее члену оказывается микрокосмосом (обществом в 

миниатюре), отражающим весь внешний мир. Смысл групповой работы заключается в том, чтобы 

приобретаемый в специально созданной среде опыт (знания, умения) человек смог перенести во внешний мир 

и успешно использовать его. Однако для организаторов интерактивного обучения, помимо чисто учебных 

целей, важно, чтобы в процессе происходящих в группе взаимодействий осознавалась ценность других людей 

и формировалась потребность в общении с ними, в их поддержке. 

Групповая форма обучения, по мнению специалистов, позволяет одновременно решать три основные 

задачи: 

• конкретно-познавательную задачу, которая связана с непосредственной учебной ситуацией; 

• коммуникативно-развивающую, когда вырабатываются основные навыки общения внутри и за 

пределами данной группы; 

• социально-ориентационную, связанную с воспитанием гражданских качеств, необходимых для 

адекватной социализации индивида в сообществе. 

Таким образом, в группе интерактивного обучения должны осуществляться две основные функции, 

необходимые для успешной деятельности: 

• решение поставленных задач (учебных, поведенческих и пр.); 

• оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы. 

Занятие, построенное по интерактивной методике, обычно представляет собой трехступенчатую 

структуру. 

1. Этап «Выявление, определение проблемы». Основной вопрос, который должен решить для себя 

педагог на данном этапе: «Как заинтересовать студентов изучением предложенной темой?» Преподаватель 

обозначает контекст предстоящей темы, обращаясь к компетентности студентов в определенной области, 

знакомит обучающихся с содержанием конкретной ситуации, индивидуально или в группе. Постановка 

проблемы требует ясности, четкости, краткости формулировки. 

2. Этап «Решение проблемы» предполагает рассмотрение вопроса: «Как студентами будет изучаться 

содержание темы?» Анализируются различные способы действия; альтернативы и их  

 

 

 

обоснование; анализ положительных и отрицательных решений; первоначальные цели и реальность их 

воплощения. В этой методике большую роль играет группа, т.к. обсуждение идей и предлагаемых решений 

является плодом совместных усилий. 

3. Этап «Применение проблемы» призван ответить на вопрос: «Как можно использовать знания, 

полученные на занятии?» Здесь возможны различные методы работы: письменная работа, сочинение, эссе, 

ответ на вопрос: что нового я узнал (-а)? и др. 

В настоящее время разработан целый арсенал интерактивных методов, таких как деловая и ролевая 

игра, драматизация и театрализация, мозговая атака, метод дискуссии, метод эвристических вопросов, метод 

анализа, игровое проектирование, имитационный тренинг, психотехнические игры и тренинги, кейс, большой 

круг, вертушка, аквариум, дебаты, метод конкретных ситуаций и др. 

Опыт показывает, что в практическом курсе русского языка, изучаемом в национальной аудитории, 

эффективным является использование таких форм занятий, как семинар-дискуссия (групповая дискуссия), 

мини-дискуссия. Проведение дискуссий направлено на осмысление знаний, полученных эмпирическим путем 

при изучении предлагаемой проблематики, которые позволяют развить у студентов основные способы 

деятельности: 

• познавательные: владение методами поиска, сбора, изучения информации и ее интерпретации; 

представление информации; вычленение проблемы и постановка задач, выявление в них условий, 

неизвестных компонентов, подбор и создание вариантов решения; 

• деятельностные: действие по алгоритму, умение составить свой алгоритм; рефлексия своей 

деятельности и адекватная самооценка собственных знаний и умений, трудовых усилий и продуктивного 

результата; 
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• коммуникативные: ведение диалога с учетом сходства и различия позиций; умение занимать в 

соответствии с собственной оценкой ситуации различные позиции и роли; ориентирование во времени 

(соотнесение фактов и событий из прошлого и настоящего); владение языком как средством устной и 

письменной коммуникации. 

Методика проведения учебной дискуссии довольно подробно разработана в методической литературе. 

Основными элементами дискуссии являются: тема, утверждающая сторона, отрицающая сторона, аргументы, 

поддержка и доказательства, опровержение, решение судей. В процессе подготовительной работы выбирается 

тема для дискуссии и распределяются роли. Группа делится на три подгруппы: две группы станут командами - 

участницами дискуссии, одна команда - утверждающая сторона, другая - отрицающая сторона. Третья группа 

- судьи: председатель или ведущий и его помощники. Ими могут стать: преподаватель, ученые-специалисты, 

студенты из других групп. 

Рассмотрим более подробно действие изложенных положений в конкретной практической 

деятельности. В качестве примера предлагаем занятие по СРСП, основным структурным компонентом 

которого является дискуссия на тему «Наука и общество», проведенное с применением различных 

дидактических приемов и форм работы. Цели такого занятия многообразны: дать понятие о дискуссии и еѐ 

видах; формировать практические умения проведения дискуссий; развивать мыслительные способности 

обучающихся путем использования приемов активного обучения; закреплять навыки языковой компетенции 

путем совершенствования умений формировать собственное мнение и отстаивать свою точку зрения; 

воспитывать взаимное уважение к участникам дискуссии; пробуждать интерес к изучаемой дисциплине и 

научной работе. 

Занятие состоит из трех этапов. Предлагаемые задания и формы работы могут варьироваться в 

зависимости от целей, задач, состава групп, степени подготовленности участников и др. 

I. Подготовительный этап. 

Преподаватель предлагает студентам ответить на вопросы: 

1. Что такое дискуссия? 2. Какие виды дискуссии вы знаете? 3. Что значит рефлексивное и 

нерефлексивное слушание? 

Каждый студент выполняет данное задание письменно, затем происходит обмен мнением в парах и 

короткое выступление перед аудиторией. Такое задание позволяет студентам сформулировать основные 

понятия, ориентируясь на имеющиеся собственные знания по предложенным вопросам. 

Далее предлагается прочитать подготовленный преподавателем теоретический материал и сопоставить 

имеющиеся знания студентов по данному материалу с учебными сведениями. Например: 

 

Дискуссия - коллективное исследование какой-либо проблемы, в котором каждая из участвующих в 

обсуждении сторон отстаивает свою точку зрения, опровергая мнение собеседника, и претендует на 

признание своего мнения единственно верным. Дискуссия - диспут, полемика, спор, дебаты, прения. 

Отличительные признаки этого синонимического ряда заключаются лишь в целях, средствах и правилах 

поведения сторон. 

Например, диспут, или научная полемика - это форма сотрудничества, которая используется для 

изучения двух различных точек зрения по какой-либо проблеме с целью установления истины (правильной 

точки зрения). Для дебатов характерно столкновение позиций, одна из которых получает предпочтение в 

результате обмена аргументами. Известно, что дебаты появились в Древней Греции, где граждане 

дебатировали о недостатках и преимуществах законов. В Средние века в Европе дебаты стали частью системы 

образования и основой для развития ораторского искусства. В наше время большое распространение дебаты 

получили в демократических странах. 

Виды дискуссий выделяются в зависимости от цели спора. Это может быть: 

• Достижение истины (это цель аподиктического спора). 

• Достижения согласия (это цель эвристического спора). 

• Достижения победы любой ценой (это цель софистического спора). 

Для закрепления полученных теоретических знаний студентам предлагается представить презентацию 

в виде кластера. Здесь возможна работа в малых группах, спикер каждой группы представляет кластер, 

составленный участниками, и отвечает на вопросы оппонентов при поддержке микрогруппы. 

В качестве подготовительной к дискуссии работы можно предложить также самостоятельное 
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заполнение таблицы, отражающей вопрос: «Нужна ли наука обществу»? 

 

В ходе работы с таблицей студенты могут заполнять как одну из предложенных колонок, так и обе 

колонки, отмечая положительные и отрицательные моменты науки. Результат работы с таблицей может быть 

представлен в разных формах: работа в парах, когда студенты обмениваются информацией, выражая свое 

мнение по данному вопросу; чтение вслух по желанию: один студент читает плюсы науки, другой - минусы; 

презентация материала в подгруппах: те, у кого больше отмечено плюсов - сторонники науки, те, у кого 

больше минусов - их оппоненты. 

Как видим, на подготовительном этапе деятельность студентов осуществляется в группах различного 

состава, при этом происходит постоянная перегруппировка, в результате чего наблюдается интенсивный 

обмен знаниями, мнениями, наработками, полученными ранее, студенты переходят от внутригруппового (в 

микрогруппе) обсуждения к межгрупповому. 

II. Проведение дискуссии. 

Начинает дискуссию ведущий, который должен объявить тему дискуссии, сформулировать проблему и 

установить регламент, представиться сам и представить своих помощников (это могут быть, например, 

репортер и хронометрист), экспертов и судей, объяснить присутствующим свои и их обязанности. Ведущий 

может предложить участникам высказать свои мысли по поводу того, что они ожидают получить в результате 

этой дискуссии, которые на листе «Ожидания» запишет репортер. 

Затем ведущий дает слово командам. Выступающие говорят о позиции всей команды и имеют в 

распоряжении не более двух-трех минут. После высказывания аргументов в поддержку своей позиции 

команда начинает опровергать аргументы противника. Каждая команда имеет право на оглашение 

определенного количества опровержений. 

После завершения дискуссии ведущий определяет вид дискуссии и подводит итог по следующим 

критериям: формулировка тезисов; количество аргументов, примеров, приводимых командой; убедительность 

аргументов; грамотность речи; манера держаться; активность команды и мн.др.

В заключение дискуссии участники могут обратиться к листу «ожидания» и увидеть, насколько 

оправдались их ожидания. Судьи объявляют результаты дискуссии, выделяют сильные и слабые стороны 

команд-участниц, а участники высказывают свое мнение по поводу проведения дискуссии в целом и в 

частности. Тем самым происходит открытая форма обсуждения. 

 

 

Хотелось бы отметить, что качество проведения дискуссии зависит от соблюдения некоторых правил, 

где особая роль принадлежит ведущему. Полномочия ведущего очень весомы. Контролируя процесс, он 

контролирует результат. Поэтому многое зависит от личности человека, исполняющего эту роль. Главные 

качества ведущего - четкое представление обсуждаемой темы, речевая грамотность, гибкость в поведении, 

способность адаптироваться к аудитории, беспристрастность и др. 

Приведем фрагменты дискуссии по теме «Наука и общество», проведенной на финансово-

экономическом факультете в национальной группе. 

Основой дискуссии стало высказывание Луи Пастера «Прогресс науки определяется трудами ее ученых 

и ценностью их открытий» (возможно высказывание Л.Н. Толстого «Дело науки - служить людям»). 

Вопросы: 

1. Почему за последние десятилетия наука заняла столь важное место в жизни общества? 

2. Что дают достижения в области науки человечеству? 

1 команда: Наука открывает человеку доступ к высшим духовным ценностям, одна из которых 

познание мира. Уничтожить науку нельзя. Да и не стоит, ведь «цель науки - наделять жизнь человеческую 

новыми изобретениями и богатствами» (Фрэнсис Бэкон). Добыча знаний - вещь безобидная, поэтому истинная 

наука чиста и безупречна. Открывая новые знания, она выполняет две функции - создает полезные вещи и 

обнаруживает объекты, вредные для людей, предупреждая тем самым их об опасностях. 

2 команда: Наука живет почти независимо от общества; огромное большинство людей абсолютно 

равнодушно к ней, к ее взлетам и открытиям; люди знают, что все блага можно приобрести в магазине, не 

интересуясь, откуда все это появилось, не задумываясь о влиянии науки на ежедневную жизнь людей. Сам 

Да Нет 
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прогресс часто лицемерен и лишь маскируется благородными красками авантюристов и невежд. Причина 

процветания лженауки очевидна: освоение истинных, добротных знаний требует хотя бы небольшого 

напряжения ума; фальшивки же от имени науки преподносятся готовыми, увлекают лживыми обещаниями и 

доверчиво воспринимаются обществом. В этом смысле наука становится своеобразным заложником своего 

могущества и авторитета. 

1 команда: Такие вещи происходят во всем обществе, а не только в науке. И все же нельзя не признать, 

что прогресс науки ведет к прогрессу общества. Понаблюдаем. Во времена Аристотеля вне науки было 

электричество. Но при Фарадее оно стало элементом цивилизации; зато вне науки оставались лазеры, 

радиоактивность, компьютеры, мобильный телефон, телевизор и многое другое, что составляет понятие 

современной цивилизации. Еще недавно, десяток лет назад, в химии даже не возникало мысли об одиночной 

молекуле как объекте исследований и познания. А сегодня это прекрасно освоенная область химии. И уже 

создан транзистор на одной молекуле, появились одномолекулярные магниты, и реальны контуры новой 

технологической цивилизации - молекулярной электроники, в которой функциональными элементами служат 

одиночные молекулы. 

Еще недавно говорить о влиянии магнитного поля на химические реакции считалось признаком 

постыдного невежества, это было вне науки. А сегодня утвердились новые области - спиновая химия, 

химическая радиофизика, химическая поляризация ядер; они принесли крупные открытия новой, магнитной 

изотопии и новых магнитно-спиновых эффектов. 

2 команда: Да, наука ведет к благоденствию, с одной стороны, и к мировым проблемам, с другой. 

Посмотрите, развитие науки привело и к загрязнению воздуха, воды, почвы отходами производства. Особенно 

опасны радиоактивные отходы. Это вещества, которые испускают особые, очень вредные для всего живого 

лучи. Их нельзя увидеть и почувствовать, но они вызывают у людей страшные и даже смертельные болезни. 

Многие радиоактивные вещества «живут» в окружающей среде очень долго: одни 

- несколько лет, другие - тысячи лет. Радиоактивные отходы образуются при производстве атомного 

или ядерного оружия, а также при работе атомных электростанций в 1000 долларов. 

В химических лабораториях мира «рождается» огромное количество веществ, которых никогда не было 

в природе. Стиральные порошки, лаки, краски, лекарства, пластиковые пакеты и бутылки и многое другое, 

попадая в окружающую среду, наносят ей колоссальный вред. Сегодня все крупные города мира  

задыхаются от большого количества выхлопных газов автомобилей. Использование баллончиков с 

различными аэрозолями также способствуют загрязнению среды. В этих баллончиках содержатся вещества, 

которые, попадая в атмосферу, разрушают озоновый слой, защищающий всѐ живое от опасной части 

солнечных лучей. В последние годы этот слой стал заметно тоньше, а над Антарктидой и  
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Арктикой в нѐм появились «озоновые дыры». Если озоновый слой будет разрушен, всѐ живое на земле 

погибнет. 

Вот далеко неполный список экологических проблем сегодняшнего дня, к которым привел научно-

технический прогресс. 

1 команда: Да, наука становится опасной, когда ее отнимают у ученых; так было с атомной бомбой, с 

химическим и бактериологическим оружием. И так будет всегда, потому что Knowledge itself is a Power; эта 

фраза переводится на русский как «знание - сила», и в этом звучании она стала крылатой. Но более точный 

перевод звучит как «знание - власть» в первую очередь, и уж во вторую - сила. И те, кто отнимает у ученых 

науку, знают эту истину лучше всех. Поэтому вокруг науки всегда ореол загадочности и потому вокруг нее 

вьется (и кормится) много авантюристов и невежд, спекулирующих этим ореолом. Разве не прав Эйнштейн, 

который говорил: «Подлинный прогресс человечества зиждется не столько на изобретательности ума, сколько 

на совести людей»? 

2 команда: Современная наука часто не интересуется научным исследованием или истиной. Она 

интересуется продвижением своих идей в общественное мнение, а лженаучных продуктов - различного рода 

аппаратов, технологий, предметов ширпотреба типа циркониевых браслетов или кремлевских таблеток - на 

рынок с коммерческими целями. Ее двигателями является честолюбие, не подкрепленное тяжелым и 

кропотливым исследовательским трудом. Жажда легкой славы и быстрого успеха, видимость простоты 

научного открытия ведут некоторых ученых по миру науки. Такие люди не склонны размышлять над 

этическими аспектами науки. Свои усилия эти люди тратят в основном на рекламу и сбыт своих измышлений. 
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III. Этап рефлексии. 

Известно, что рефлексия - это деятельность человека, направленная на осмысление своих собственных 

действий и состояний. На данном этапе студентам может быть предложено написание эссе на тему: 

«Престижно ли заниматься наукой в современном обществе»? Или «Каким должен быть настоящий ученый»? 

Здесь студенты презентуют собственное мнение о применении полученных навыков на практике, что поможет 

преподавателю проверить степень усвоения знаний обучающимися. 

Таким образом, опыт показывает, что дискуссия как одна из форм организации занятий по СРСП, 

является эффективным способом развития у студентов интереса к изучаемому предмету, умений работать в 

команде, выполнять трудные, нестандартные задания, вступать в полемику, не боясь отстаивать свою точку 

зрения, планировать свое время, анализировать свои достоинства и промахи. Занятие, проведенное в форме 

дискуссии, дает возможность активного и видимого участия каждого студента в процессе обучения русскому 

языку, способствуя при этом развитию творческого потенциала студентов. 

1. Левин К. Теория поля в социальных науках / [Пер. Е. Сурпина]. - СПб.:Речь, 2000. 

Тҥйін 

Мақалада пікірталас туралы, оның іс-тҽжірибелік орыс тілі сабақтарында студенттердің интерактивті 

қызметін ҧйымдастырудың тиімді тҥрі ретінде айтылады. 

Summary 

This article is aimed at the analysis of discussion as one of effective types of interaction due to classes in 

Practical Russian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ТАНЫМДЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ҼДІС  

Л.А. Ертаева, А.Б. Мысекеева - 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың аға оқытушылары 

Тіл бір жағынан қатынас қҧралы болса, екінші жағынан танып білу қҧралы болып табылады. Шет 

тілдерін оқытуда жылдар бойына дҽстҥрлі ҽдіс қолдаңылып келген болса қазіргі таңда ҽдістемеде 

лингвистикалық қҧбылыс туралы дҧрыс тҥсінік қалыптастыруға, жҽне замаң талабына сай шет тілін оқыту 

жолдарын дамытуға жетелейтін бірден бір ҽдіс ол таңымдық- коммуникативтік ҽдіс боп табылады.'Танымдық 

принцип шет тілін ҥйренудегі негізгі принципдердің бірі боп табылады. Ғалымдардың есептеуі бойынша оқу 

дегеніміз екі тҥрлі процесті қамтиды: танып-білу жҽне меңгеру. 

Кҿптеген жылдар бойы шет тілдері дҽстҥрлі ҽдіспен (оқу, тыңдап тҥсіну, грамматикалық аударма) 

оқытылып келді. Бірақ бҥгінгі кҥні дҽстҥрлі ҽдіс ҥйренушілердің талаптарын қаңағаттаңдыра алмауда. Бірақ 

басты себеп ескі ҽдісте емес, керісінше ҥйренушілердің жаңа контингенті-прагматиктердің тілге қатынас 

қҧралы ретіңде қарағаңдығында. Себебі, олардың талабы тек академиялық бағдарламалар бойынша шет тілін 

жҥйелі тҥрде терең меңгеру ғана емес, сонымен бірге ҿз білімдерін тез арада іс жҥзінде қолдану мҥмкіндігі 

болатын. Бҧл ҽрине ҥйренушілердің ғана емес жаңа заман талабы. 

Қарастырылып отырған ҽдіс негізгі тілдік дағдыларды (ауызша-жазбаша сҿйлеу, грамматика, оқу, 

тыңдап тҥсіну) тікелей сҿйлеумен қатар дамытуға негізделген. Яғни теория мен практиканы қатар алып жҥру 

мҽселесі ҧсынылады. Ағылшын тілі пҽні мҧғалімінің ең негізгі мақсаты студентті ағылшын тілінде қарым-

қатынас жасай алуға ҥйрету. Тілдік материал яғни лексика-грамматикалық қҧрылым, ағылшын тіліндегі 

тіркестер шынайы ситуациялық контекст тҥріңде ҧсынылады. Бҧл ҿз кезегіңде матер иалдың тез ҽрі сапалы 

тҥрде есте сақталуына ықпал етеді. Психолингвистердің ойынша лингвистикалық тҥсініктерді 
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қалыптастырушы ішкі таңымдық механизмдер бар. Ҿзге тілде лингвистикалық ҧғым пайда болу процесі ой 

ҽрекеттерінің ілеспелілігін қажет етеді. Іс жҥзінде танымдық-коммуникативтік ҽдіс дегеніміз оқытушының 

оқушыны танымдық процестердің табиғи стадияларынан ҿткізуі. Психологтардың зерттеулері бойынша ми 

ҿзінің ментальдық қҧрылымдарын қалыптастырғаң кезде ҥйрену сҽтті ҿтеді, ал оған дайын қҧрылымдарды 

тықпаласақ, ол ҿз қызметін тежейді. Соңдықтаң оқытушы оқушының ойында тілдік ситуациялық кҿріністің 

туыңдап, оның дамуына жағдай жасайды. 

Шет тілін оқыту барысыңда мҧғалімнің оқыту жҥйесі мен оқушының ҥйрену тҽсілдерінің сҽйкес келуі 

міңдетті емес. Оқушы ҥйренеді жҽне бірте-бірте ҿзінің лингвистикалық мазмҧңын қалыптастыра отырып ҿз 

тілін ҿзі жасайды. Яғни тілді ҥйрету процесі мағлҧматтың мҧғалімнен студентке кҿшуімен ғана шектелмеуі 

тиіс. 

Коммуникативтік біліктілік ҧғымы қазіргі таңда қолданбалы лингвистиканың барлық салаларына кең 

тарағаң. Коммуникативтік тҽсіл ҥйренушілердің тілді барынша тиімді қолдаңу қабілеттілігін арттырады. 

Себебі, бҧл ҥйренудің жасанды емес табиғи жолы. Ҽрине табиғи тілдік ортаның болмауы бҧл тҽсілді 

тереңірек қолдануға ҿз кедергісін тигізеді. Бірақ жаңа замаң техңологияларын пайдалана отырып, бҧл ҽдісті 

жҥзеге асыруға болады. Яғни тілдік ситуациялық материал ретінде фильмдерді қолдана отырып тілді 

ҧстаңушыларды кҿру, есту, еліктеу арқылы сҿйлеуге бағыттау керек. Сондықтаң да шет тілін ҥйретудің 

табиғи жолы ауыз-екі сҿйлеуге кҿбірек кҿңіл бҿлген жҿн. Еркін сҿйлеу ҥшін мҧғалім мен студент арасыңда 

қолайлы психологиялық қарым-қатынас орнауы қажет. Коммуникативтік ҽдіс оқытушы мен оқушы 

арасындағы психолоиялық кедергілерді жоюға да кҿмектеседі. Яғни жылдар бойғы қате жасауға жол бермеу 

стереотипінен арылып, сҿйлеу еркіндігіне жол ашу қажет. Бҧл ҽдіс шет елдерде кеңінен тараған. Дегенмен, 

бҧл қатені мҥлдем тҥземеу деген сҿз емес, студентті қателесуден қорықпай, ҿз ойын аяғына дейін толық 

жеткізуге мҥмкіндік беру қажет. Яғни студентке алдыңы орында қателеспеу емес ағылшын тіліңде ҿз ойын 

толық жеткізу мақсаты тҥрғандығын жеткізу керек. Теориядаң прагматикаға, сҿзден іске кҿшу бҥгінгі кҥң 

талабы, ал олай болса коммуникативтік тҽсіл шет тілін ҥйретудің ең прогрессивті тҽсілдерінің бірі болып қала 

бермек. 

1. Philipson R. Linguistic Imperialism. - Oxford University Press,1992. 

2. Guy Cook: Applied Linguistics. - Oxford University Press, 2003. 

3. R.Howatt A.P. A History of Language Teaching. - Oxford University Press, 1984.
Резюме 

В этой статье рассматривается роль коммуникативного метода обучения иностранному языку. 

Summary 

This article deals with the importance of communicative approach in teaching foreign languages. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Л.О. Михайлова - 
студентка 4 курса филологического факультета КазНПУ 

Одна из основных задач обучения иноязычной речи - развитие навыков аудирования и говорения. Но 

овладение этим видом деятельности сопряжено с большими трудностями, которые обусловлены сложностью 

самого процесса порождения речевого высказывания. Чтобы создать мотивацию общения на иностранном 

языке в учебных условиях, необходимо использовать ситуацию, т.е. обстоятельства, в которые ставится 

говорящий, что вызывает у него потребность говорить. В процессе просмотра на уроках видеофильмов на 

иностранном языке, создаются такие условия, когда ученики вступают в разговор, обсуждение. Кроме того, 

они слушают речь носителя языка, знакомятся с историей, культурой, географией страны. В 

общеобразовательных школах далеко не все ученики хорошо владеют иностранным языком. Тем не менее, и 

для такой аудитории в качестве повышения интереса к предмету, а также с целью расширения кругозора, 

стоит проводить показ видеофильмов и видеороликов. 

Отбор фильмов и видеоклипов, как и процесс разработки системы заданий к ним очень трудоемок и 

занимает много времени. Но собрав материал один раз, им можно пользоваться неоднократно. Учителю 

остается следить, чтобы отобранный материал соответствовал теме урока. 

Средний этап обучения иностранному языку завершает создание базового уровня, который 

совершенствуется в последующих классах, на котором в дальнейшем строится профильноориентированное 

обучение. В отличие от начального этапа, на данном этапе учащиеся могут быстро научиться строить фразы и 
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ориентироваться в несложных текстах. Кроме упражнений, где главную роль играет звуковая дорожка, на 

этом этапе можно использовать видео для изучения различных культурных и социокультурных явлений. 

Такие как: видовые фильмы различной тематики для "опознания" культурно, значимых видов и памятников, 

портретов выдающихся деятелей прошлого и настоящего, а также отрывки из художественных и 

документальных фильмов для интерпретации различных видов невербального общения - мимики, жеста, 

позы, видов физического контакта, стиля одежды,видеоклипы различных стилей. Однако в большинстве 

случаев вербальная часть видеоклипа будет играть решающую роль. Есть множество вариантов 

использования видеоматериалов на среднем этапе обучения. Приведу пример плана работы с видеороликом «I 

don‘t want to miss a thing» группы Aerosmith. На этом уроке одна группа учеников развивала навыки чтения и 

аудирования и говорения, а другая навык аудирования и говорения. 

Затраченное время - 20 минут 

Подготовка к уроку - 1. Выбрать клип, который одним учащимся известен, а другим не известен. 

Видеоклип должен быть интересен учащимся. 2. Подготовить текст песни из клипа для всего класса. 

Текст песни ―I don‘t want to miss a thing‖ 

I could stay awake just to hear you 

breathing Watch you smile while you are 

sleeping While you're far away and 

dreaming I could spend my life in this sweet 

surrender I could stay lost in this moment 

forever Well, every moment spent with you 

Is a moment I treasure I don't wanna close 

my eyes 

I ---------------------------------------------------------------- don't wanna fall 

asleep 'Cause I'd miss you, baby And I don't wanna miss a thing 'Cause even 

when I dream of you The sweetest dream would never do  ---------------------------------------------------------------------------  108   

I'd still miss you, baby 

And I don't wanna miss a thing 

Lying close to you 

Feeling your heart beating 

 

 

 

 

 

And I'm wondering what you're dreaming 

Wondering if it's me you're seeing 

Then I kiss your eyes and thank God we're together 

And I just wanna stay with you 

In this moment forever, forever and ever 

Ход работы 

1. Организационный момент: 

- Who has seen the clip ―I don‘t want to miss a thing‖ by Aerosmith? 

Те, кто поднял руку организовывают первую группу. 

- Who has heard about the clip from friends, or read about it in newspaper or magazines? 

Те, кто в этот раз поднял руку составляют вторую группу. И наконец те, кто ничего не знает о 

видеоклипе будут в третьей группе. Повторить принципы разделения учащихся по группам для проверки: 

- Group A have seen the clip. 

- Group B have not seen it, but have some information about it. 

- Group C have neither seen nor heard about it. 

2. Дать следующее задание первым двум группам (А и В): поделиться известной информацией о клипе 

в группе и выбрать лидера, который расскажет еѐ (информацию) остальным. Лидер должен быть выбран 

единогласно. 

3. Дать текст песни из клипа третьей группе (С) и задание - представить о чѐм снят клип, где 
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происходит действие, кто в главных ролях, какие действия будут происходить. Эта группа также должна 

выбрать лидера, который выступит от всей группы, высказывая общие мысли. 

4. Предоставить достаточное время для подготовки. 

5. Выступление лидеров: первым выступает лидер из группы С (кто не видел клипа) и рассказывает о 

том, что по их мнению будет происходить в клипе (речь основан на тексте). Следующим выступает лидер из 

группы В (кто не видел клип, но слышал или читал). Он рассказывает, известную им информацию о клипе, 

при этом возможно комментирую группу С. Последним выступает лидер из группы А (кто видел клип). Он 

комментирует речи предыдущих лидеров, исправляет ошибки (если таковые имеются) и рассказывают, что 

они знают о клипе. 

6. Просмотр клипа. 

7. Выполнение заданий: 

- In-classPollsorInterviews - учитель спрашивает у учащихся их мнения о клипе: 

- Did you enloy this clip? 

- ClipSummaries - учащиеся в группах обсуждают главную идею клипа. 

- Alternative Ending and Discusssion - учащимсязадаѐтсяследующийвопрос: 

- How do you think was the end appropriate? Or you would like to change it? Учащиеся обсуждают, делятся 

своими мнениями. Следует напомнить учащимся, что каждое мнение должно быть обосновано примерами, 

фактами. 

- Comparison -это задание предназначено для группы В. Они должны сравнить информацию, которую 

они знали о клипе и ту информацию, которую узнали после просмотра. 

- CompletingGapsinthetext -учащимся даѐтся текст песни из клипа, но с пропущенными словами или 

фразами. Они должны заполнить пробелы вовремя второго прослушивания. 

Тҥйің 

Бҧл мақалада шет тілің оқытуда бейнематериалды қолданудың маңыздылығы туралы айтылады. 

Мақалада ―I don‘t want to miss a thing‖ (Aerosmith) ҽніне тҥсірілген бейнеклипімен жҧмыс істеу ҽдістері 

кҿрсетілген. 

Summary 
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This article illustrates the significance of the use of videomaterials in teaching foreign languages. The article 

contains the way of working with the videoclip «I don‘t want to miss a thing» (Aerosmith). 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ЖУРНАЛИСТ ПОЗИЦИЯСЫН КҾРСЕТУ ҼДІСТЕРІ ЖҼНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҼСІЛДЕРІ  

Ғ.С. Бақбергенова - 
қазақ әдебиеті және журналистика бӛлімінің оқытушысы 

Адамдарың қажеттілігі мен қызығушылығын тудыратын кез-келген ақпараттық қызмет оның саяси, 

экономикалық, ҽлеуметтік мҽселелерге қатыстылығына қарамастан жҧртшылықты апаратпен қамтамасыз ете 

отырып, оның кҿзқарасы мен позициясының орнығуына не болмаса ҿзгеруіне ҽкеліп соғады. 

Журналистік ақпараттың екі қыры бар: бірінші жағынан бҧл адамның ҿзі ҿмір сҥріп отырған ортада 

ҿзіндік жол таба алуына, оның нақты бір нҽрсеге қызығушылығын оятуға бағытталған, адам зердесіне ҽсер 

етуді мақсат ететін рухани ҿнім. Екінші жағынан бҧл ақпарат рынокқа шыққаннаң кейін тауарға айналады. 

Сонаң соң ол да ҿзге тауарлар секілді тҧтынушылық қҧңға немесе жай ғана қҧңға ие болады. Біріншісі - бҧл 

тауардың ҿз сатып алушысының тҧтынушылық қажеттілігін ҿтеуге қабілеттілігін білдірсе, екіншісі осы 

тауарды ҿндіруге кеткен еңбек шығын білдіреді. 

Ҽлеуметтік психологияда белгілі мҽселелер жҿніңде баяңдап, тҥсінік беріп отыратын адам мен біреудің 

сынау не мақҧлдау пікірін қолдайтын топтар туралы ҧғым жақсы таныс. Кез-келген адамдар 
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қауымдастығында ҿзгелер пікіріне қҧлақ асып, сенім білдіретін тҧлғалар болатыны белгілі. Ол ҿзін сол 

қоғамның мҥшесі ретінде бағалайтын ҽрбір жанға бағыт-бағдар бере отырып, сол қоғамның топтық 

қҧңдылықтарын аңықтайды. Мҧңдай топқа бірінші кезекте БАҚ жатады. 

Осы орайда илаңдыруды жҧртшылықты ҿздеріне ҧсынылатын ақпаратты қабылдауға итермелейтін 

негізгі ҽдіс ретіңде айту орыңды. Айта кетер бір жайт: илаңдырудың ҿзі оқырмаң ҽр тҥрлі кҿзқарастарды бір-

бірімен салыстыруға, зерттеуге қабілетті болғаңда ғана мҥмкіндікке ие. Сонда ғана илаңдыруды адамдардың 

ақпаратты қабылдауға не теріске шығаруға ҽсері тҧрғысынаң қарауға болады. Ҿйткені иландыру ҽруақытта 

коммуникатордың ғана емес, аудиторияның белсенділігін қажет етеді. Жалпы, кез-келген хабарламадағы 

дҽлелдердің жаң-жақтылығы оны сенімдірек ете тҥседі. Мҧңы осы арқылы жҧршылықтың ҿз байымдауын 

қалыптастыруға, сондай-ақ сол бағытта молырақ материал жинақтай алуымен тҥсіңдірген дҧрыс болар. Эрине, 

барынша білімді аудитория ақпараттың санына ғана емес сапасына да зор кҿңіл бҿледі. Дегенмен, талғамы 

тҿмен оқырманның дҽлелдемелер саны кҿп болған сайын, оның сапасы да арта тҥседі деп ойлайтынын да 

жасыруға болмайды. 

Осылай, дҽлелдемелер сапасын, оның санымен ауыстыра отырып, оқырманға нақты шындықтан гҿрі, 

дайын шешімдер ҧсыну жҽне оны аудиторияның селсоқ қабылдауы хабарламаны психологиялық одайы 

сендіруге ҽкеліп соғады. Одайы сендіру ҽлдебір ақпаратты қабылдау мен тҥйіндеу - жай сҿз немесе бейне 

қалпыңда ешбір сынауға келмейтін психологиялық ҽсер ету. Айлалы сендіру, арбап шақыру, жымысқы, қулық 

ҽрекет сендірудің мақсаты - кҿзқарастардың жаңа жҥйесін қалыптастыру, иландыру, кесімді кҿзқарастарды 

таңу қажетті субъектіге бағындыру. 

Баспасҿз теориясын зерттеуші америкалық ғалымдар БАҚ-ты ондағы адамның орны мен баспасҿзге 

ҥкіметтің қандай рҿл бҿлетіндігімен межелейді. Бір қызығы, либертариан теориясы бойынша баспасҿз 

шыңдықты іздеу жолындағы серіктес ретіңде қарастырылады.

Осы теорияға сҽйкес баспасҿз адамдардың болып жатқан оқиғаларды қадағалай отырып, саясатқа 

қатысты ҿзіндік кҿзқарасын анықтау жолыңда дҽлелдер мен фактілерді жеткізу қҧралы болып саналады. 

1. Аймауытұлы Ж. Психология. - Алматы, 1995. 

2. Инджиев А.А. Универсальный справочник начинающего журналиста. -Р/на- Дону: “Феникс”, 2007. 

 

 

3. Құдиярова А. Ортақтасу психологиясы. - Алматы, 2002. 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М., 2000. 

Резюме 

В этой статье рассказывается о способах показаний позиции журналиста. А также идет речь об 

усваивании журналистом искусства психологического внушения. 

Summary 

In this article it is told about ways of indications of a position of the journalist. And as, there is a speech about 

assimilation by the journalist of art of psychological suggestion. 
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ЖУРНАЛИСТІК МҼТІН ЖҼНЕ ҼЛЕУМЕТТІК ШЫНАЙЫЛЫҚ 

Ф.С. Мҧсатаева - 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті және журналистика кафедрасының оқытушысы 

Журналистер ҥшін мҽтіннің маңызы аса зор. Ҿйткені журналистердің қызмет ететін қаңдай саласын 

алсақ та, мысалы, газет, теледидар мен радио, интернет журналистика болсын, олардың бҽрінде мҽтінмен 

жҧмыс істеуге тура келеді. Журналистік ақпарат жинау жҽне ҿңдеу сияқты осы бағыттағы тҥрлі қызметтердің 

тҥпкі нҽтижесі мҽтінге келіп тіреледі. Мҽтінде журналист кҽсібінің қаймағы тҥзіледі, сол ҥшін мҽтіннің мҽні 

мен мазмҧңына, қисынына ҽрқашан да ерекше кҿңіл бҿлінуі керек. 

Сол сияқты адамдарды қоршаған болмыс, ҽлеуметтік шынайылықтың бейнеленуі де мҽтін арқылы 

жҥзеге асады. Ол жазба мҽтін, болмаса аудио-видео мҽтін де бола алады. Бір қарағаңда ҽлеуметтік шындық - 

ҿмірдің шындығы болғандықтан ешқандай дҽлелдеуді қажет етпейтін, боямасыз берілетін кҿрініс сияқты 

кҿрінеді. Бірақ та мҽтіңді қҧрастырудың тҥпкі кҿздейтін мақсатына сҽйкес ҽлеуметтік шынайылықтың ҿзі 

тҥрліше бейнеленіп, кейде бҧрмаланып немесе шектен тыс тҥрлендіріліп беріледі. Бҧл ҿз кезегінде 

оқырмаңдарды, кҿрермендер мен тыңдармаң қауымды адастырады, жаңсақ қоғамдық пікір қалыптастыруға 

апарып соғады. Ҿкінішке орай, бҥгінгі таңда мҧңдай ақпараттық алдау тҥрлерін кҿптеп кездестіруге болады. 

Себебі, қазір нарық заманы, кім тапсырыс берсе, соның кҿңілінен шығатын мҽтіңдер жасалады. Сонымен 

қатар басқа да назар аударатын жҽйттер бар. 

Біріншіден, ХХІ ғасырда адамзат ҿркениеті жаңа сапалық деңгейге қол жеткізіп отыр - яғни ақпараттық 

қоғам қалыптасты. Ақпараттық қоғамды зерттеуде, алдымен «ақпарат» ҧғымының мҽнін анықтап алуымыз 

керек. «Ақпарат» сҿзі латын тілінің «informatio» сҿзінен бастау алады жҽне бейнелеу, анықтау деген мағына 

береді. Бҧл ҧғым ежелде фҽлсҽфҽда қолданылғаң, ал қазіргі уақытта ғылымның барлық бағыттарында кҿрініс 

тапты. Сондықтан, ақпарат феномені саяси басқару, саяси жҥйелерді реттеу механизмдері мен билік 

ҧғымдарын зерттеудегі саяси ғылымның да қолданатын тҥсінігі. Жалпы, ақпарат феномені ҧзақ уақыттаң бері 

зерттеліп келеді, оның маңызды даму кезеңі - ақпараттық теория жҽне кибернетика саласыңдағы зерттеулер 

болды. Ақпарат ҧғымының пайда болуына байланысты, «ақпараттық кеңістік», «ақпараттық саясат» секілді 

ҧғымдар туындады. Кең ауқымдағы саяси философиялық тҧрғыда бҧл ҧғымдар - заманауи қоғамдық ҿмірде 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар басты рҿл атқаратын сала ретінде тҥсіндіріледі. 

Қазіргі жағдайда бірыңғай ҽлемдік ақпараттық кеңістік қалыптастыру жаһандық даму факторына 

айналуда, ал ақпарат мемлекеттің маңызды стратегиялық ресурсы болып табылады. Ол ҧлттық 
111

маңыздылықты, геосаяси бҽсекелестік пен қоғамдық қатынастарды реттеуде мемлекеттің рҿлін кҥшейтеді. 

Сол себепті, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар ақпараттық қоғам орнатудың негізін қҧрайды. 

Ақпараттық қоғамның орнауы объективті ҿмір сҥру кеңістігінің трансформациялаңуымен ғана емес, 

адамның ҿмір салты (ҿмір сҥру образы) ҿзгеруімен де байланысты. Ҿмір салтының белгісі –  

жҥйелілік, оның ерекшелігі барша қызмет тҥрлерінің бір-бірімен тығыз байланыста болуы: біреуінің ҿзгеруі 

екіншісінің немесе басқасының ҿзгеруіне алып келеді. 

Қоғамдық ҿмірдің ақпараттық саласына келер болсақ, онда адамдардың ҿмір салты негізінен 

ақпараттық қатынастармен ҿріліп жатады. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қоғамдық 

қатынастардың тҥрін ҿзгертіп, ақпараттық ағынды беру мен ҿңдеудің жаңа мҥмкіңдіктерін береді. Мҧңдай 

жағдайда саяси мҽдениеттің ішінен ақпаратты қолдану мҽдениеті деген жаңа тип туындайды. Сонымен қатар 

ақпараттық қоғам жағдайына азаматтардың бейімделуі ҥшін олар ҥнемі ҿздерінің білімі мен біліктілігін 

жетілдіріп отыруы тиіс. 

Қазіргі уақытта ―ақпараттық қоғам‖ тҥсінігі тҿмендегідей ерекшеліктермен сипатталады: 

- ақпараттық-техңологиялық жарылыс тудырғаң жаңа жаьаңдық ҽлеуметтік революция нҽтижесінде 

қалыптасқан қоғамның жаңа тҥрі; 

- білім қоғамы, яғни, ҽр бір азамат пен ҽр бір мемлекеттің жетістіктерге жетуінің басты шарты - 

ақпаратқа кедергісіз қол жеткізу жҽне ақпараттық технологияларды қолдану арқылы алған білім; 

- ақпарат алмасуда уақыт, кеңістік, саяси шекаралар деген ҧғымдардың ҽсері жоқ жаһаңдық қоғам, бҧл 

ҿз кезегінде мҽдениеттердің ҿзара ҽрекеттесуі мен ҿзіндік идентификациясына жол ашады. 

Екіншіден, журналистика тікелей ақпаратпен жҧмыс істейтін сала. Яғни, қажетті ақпаратты іздеп табу, 

оларды жинақтау, ҿңдеу, тиісті мҽтін жасау, бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы таратуға дейінгі аралықты 

қамтиды. 

Ҥшіншіден қазіргі журналистік мҽтін жай ғана емес, гипертекст болып табылады. Яғни ақпараттық 
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технологиялар дамуы арқылы дҽстҥрлі қалыптасқан мҽтін ҧғымы адам танымастай ҿзгерді. Қазір компьютер 

арқылы мҽтіннің ішіне графиканы, фото суретті оп-оңай орналастыруға болады. Керек болса аудио жолақ 

(аудиотрек), видеоролик орнастыруға да кең мҥмкіндіктер бар. Жҽне ең ҧтымдысы сол - интернет желісіңдегі 

электроңды пошта арқылы гипертексті сол кҥйінде жер бетінің кез-келген нҥктесіндегі желіге қосылғаң 

компьютерге бере аламыз. Бҧқаралық ақпарат қҧралдарының кҥшті дамығаны соншалықты бҥгінгі таңда 

журналистік мҽтінді конвейерге қойылған бҧқаралық рухани ҿндіріспен теңестіруге болады. 

Журналистикадағы таным процесі ҿзіндік ерекшеліктерге ие. Журналист ҿзіне тҽн байыпты- лықпен, 

қырағылықпен ҽлеуметтік шынайылыққа бақылау жасайды. Қажетті ақпаратты іздестіру, іріктеу, 

интерпретациялау яғни, қажетті тҧжырымдау арқылы қоғам мҥшелерінің ҿмір шынайылығы туралы пікірін, 

кҿзқарасын қалыптастырады. Бҧл оңай нҽрсе емес, журналист мҽтініне мыңдаған, тіптен миллиондаған адам 

сенеді. Сол ҥшін журналистік жауапкершілік пен этиканы ҥңемі есте ҧстаған абзал. 

Кҿріп отырғанымыздай, журналистер ақпарат жинап, ҿңдеумен ғана емес, ҽлеуметтік шынайы- лықты 

бейнелеп кҿрсетеді. 

Бейнелеу барысында журналистік мҽтін «ҿмірдің екінші шынайылығын» жасап, адамдар санасына 

ықпал етуге қабілетті. Яғни бҧл жерде тҥрлендіру іске қосылады. Қалыптасқаң ҿмірлік шынайылық 

боямаланып, бҧрмаланып берілсе адамдардың санасы да ҿмір шынайылығынаң ажырап қалады. 

Резюме 

В этой статье говориться о том, что журналистский текст не может непосредственно изменять 

материальный аспект бытия, воздействие оказывается через сознание людей, через духовную сферу бытия, т.е. 

по своей природе оно опосредованное. «Вторая реальность», будучи порождением первой, становится 

субъектом действия. 

Summary 

In this article to be said that the journalistic text can't directly change material aspect of life, influence appears 

through consciousness of people, through spiritual sphere of life, i.e. by the nature it mediated. «The second reality», 

being generation of the first, becomes the subject of action. 

 

 

 

 

 
ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫСТЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ  

А.А. Дҽуренбекова - 

қазақ әдебиеті және журналистика кафедрасының аға оқытушысы 

Қоғаммен байланыс, яғни «Public relations» ҧғымы алғашқы кезде 1900 ж. Америкада пайда болып сол 

жерде дамыған болатын. 1900 жылы Гарвард Университетінде «Publicity» («Publicity» - ағылшын тілінен 

аударғанда «атақ-даңқ тудыру, қалыптастыру» дегенді білдіреді) бюросы ашылды. 1904 жылдаң бастап 

Publicity кеңсесі Пенсильвания штатының университетінде жҧмыс істей бастады. Сегіз жылдаң кейін 

Американың Демократиялық партиясының қҧрамыңда PR жҿніңдегі кеңесші қызметі пайда болды. Осындай 

лауазым Республикалық партия қҧрамында 1936 жылы ашылды. Дҽл осы шақта PR бірте-бірте Американың 

ірі компанияларында сҧранысқа ие бола бастаған менеджменттің жеке функциясына айналды. Саяси 

кампаниялар ҧйымдастырып ҿткізетін алғашқы PR мамаңдар да осы кезеңде пайда болды. 1945-1965 жылдар 

аралығы қоғаммен байланыстың нағыз кҿтерілген шағы деп есептеледі. Осы аралықта PR менеджменттен 

біржола бҿлініп, ҿз алдына жеке сала ретінде қарқынды дами тҥсті. 

Қазіргі қоғамда қоғаммен байланыстың қызметтері мен институционалдық анықтамасы ҽлі де болса 

ашық сҧрақ болып қалып отыр, зерттеушілер мен мамандар арасында осыған байланысты кҿптеген 

пікірталастар орын алуда. АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінде сонау ҿткен ғасырда пайда болғаң бҧл ҿнер мен 

ғылым ҥйлесуінің сансыз анықтамаларының болғаны да осының дҽлелі. PR саласының кҿрнекті ҿкілдерінің 

бірі - Сэм Блэк PR-ға мынадай анықтама берген: «PR-шындық пен толық хабардарлыққа негізделген ҿзара 

тҥсіну арқылы ҥйлесімділікке жету ҿнері мен ғылымы». Бірақ бҧл осы саланың нақты аңықтамасы деген сҿз 

емес. Ҿйткені, бҥгінге дейін PR-ға ҽр тҥрлі анықтамалар берілген жҽне олардың қатары ҽлі де арта тҥсуде. 
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Мысалы, классикалық аңықтама-лардың бірі: «PR-мекеме мен жҧртшылық арасындағы ҿзара тҥсінушілік пен 

тиімді қатынастар туғызып, оны қолдауға бағытталғаң жоспарлы жҽне жағымды іс-шаралар». Дегенмен, PR 

дамуының қазіргі қезеңіндегі PR ғылымының мҽселелерінің ҿзектілігі қарқынды дамып келе жатқаң 

кҧбылыстың мҽні арқылы айкындалады. Оғаң қоса, бҥгінде паблик рилейшнз қызметінің нарыққа шығуы 

абырой-бедел, бренд атауы, имидж сияқты кҿрсеткіштерінің аса маңызды роль атқаруына алып келгені де 

соның ажырамас дҽлелі. 

Қазіргі таңда PR: ҥкімет органдарымен қатынас, ҽкімшілікпен қатынас, ҿндірістік қатынастар, 

қаржылық қатынастар, халықаралық қатынастар, тҧтынушылық қатынас, зерттеу жҽне эстетикалық 

қатынастар, бҧқаралық ақпарат қҧралдарымен қатынас сияқты ҽртҥрлі бағыттар бойынша дамуда. 

Қазақстанда PR соңғы жылдары ғана орнығып, кең қанат жая бастады. Елімізде қоғаммен байланыс 

қызметінің алғашқы қадамы 1999 жылы Президент жҽне Парламент сайлауларында қолданылды. 

Республиканың саяси кҥштері ҿркениеттің Батыс елдерінің электоралды жағдайды басқару тҽжірибесін саяси 

маркетинг, сайлау технологиялары мен қоғаммен байланыс салаларында жҥзеге асырды. Қазақстанда да 

бҥгінгі кҥңдері PR нарығы - дамып келе жатқаң бизнес болып отыр. PR технологияларын біздің елімізде 

негізінен саясатта, шоу-бизнесте, қаржы саласыңда кҿптеп қолданады. Қазақ қоғамының тҥрлі салалары PR 

қызметін жҽне технологияларын енді ғана қолданысқа алуда. 

PR-дың негізгі максаты - ҧйым (фирма, компания, партия жҽне т.б) мен қоғам (жҧртшылық, бҧқара) 

арасында екі жақты байланыс орната отырып, ҿзара тҥсіністікке жету, сҿйтіп нҽтижелі сенімді қарым-қатынас 

орнату. PR-дың рҿлі тек осы жҧмыспен ғана шектеліп қалмайды, сондай-ақ мемлекеттік басқару саласында да, 

халықпен ара қатынасты арттыруда да оның маңызы айтарлықтай. Сондықтан да PR арқылы мемлекеттік 

саясатта ҥкім жарлықтардың шығарылғаны, кабылданғаны жҿнінде ғана акпарат тарату арқылы бір жақты 

қызмет атқармай, оны халыққа жеткізіп, одан ҽрі жҥзеге асыру жолдарын қарастыру, оның қаңшалықты 

пайдалы екенін, қандай нҽтижелер кҥтіп тҧрғанын, оны дамытуға бҧқараны да жҧмылдыру, жастарды тарту, 

қызықтыру жолымен барлық аудиторияға жария ету. Бҧл ҥшін мемлекеттік саясаттағы ҧтымды мҽселелерді 

алға қою, кҿкейтесті мҽселелерді тек сайлау  ---------  113  ------------------------------------------------------------------------ 

кезінде ғана емес, кҥнделікті ҿмірде саяси жҽне ҽлеуметтік жарнама арқылы, коғамдық бірлестіктер мен 

ҥкіметтік емес ҧйымдар, партиялар арқылы жҥзеге асыру қажет. 

Еліміздің саяси нарығында мемлекеттік PR ҽлі де болса даму ҥстінде, оның себебі мемлекеттік PR-дың 

мейлінше маңызды деп таңылмауыңда. Ҽр тҥрлі PR агенттіктердің бағалауы бойынша, тек сайлау кезінде ғана 

мемлекет тарапынан тапсырыс келіп тҥсетіні, ал жай уақытта онша мҽн берілмейтіні  

 

 

анықталып отыр. Мҧндай жағдайдың орын алуына басты себептердің бірі мемлекеттің бҧл кызметке 

байланысты қаржылық ресурстарының болмауы, еліміздің бюджетінен арнайы ақша бҿлінбеуі, бҧл мҽселені 

маңызды деп есептемеуі де ҽсерін тигізіп отыр. Тағы да бір себеп, маманданғаң PR-агенттіктердің тез арада 

бейімделіп, жағдайға ҥйреніп кете алмауы. Аналитикалық орталыктардың болжамдарына қарағаңда, алдағы 3-

4 жыл ішінде мемлекеттің экономикалық сондай-ақ тағы да басқа қызметтерін дамыту мен жҥзеге асыру 

барысыңда PR-ға байланысты ҧсыныстардың ҿсуі мҥмкін. Ҥкіметтік қҧрылымдарға да кабылданып жатқаң 

шешімдерді насихаттау бойынша ақпараттық кампаниялар қажет. 

Қоғаммен байланыс саласында қызмет етіп жҥрген мамандарды біріктіру арқылы Қазақстандағы PR 

қызметінің рҿлін арттырып, оны кең кҿлемде насихаттау мақсатында Қазақстанда алғаш рет 2002 жылы «PR-

шы» деген атпен Жҧртшылықпен байланыс клубы ашылды. Осы мақсатпен жыл сайын мамыр айыңда 

дҽстҥрлі PR-форум жҽне ЖОО-да шеберлік кластары, студент жҧмыстарының байқаулары, тренинг, 

экспертиза, дҿңгелек ҥстҿл ҿткізіледі. Сондай-ақ тҿрт жылда бір ҿтетін «PR-сезоны» мерекесіне пиаршы 

мамаңдар, журналистер, ҿзге де мамаңдық ҿкілдері қатысып, іскерлік байлаңыстар орнатады. «PR-шы» клубы 

қазір де кҿптеген жҽне тағы басқа да шаралар ҿткізу арқылы алға қойған мақсаттарына талпынуда. Мҽселен, 

жыл сайын Алматы қаласында стууденттер арасында ҿткізілетін «Сиреневый прорыв» байқауы жастар 

арасында ең креативті қатысушыны жҽне қызықты PR жобаларды іріктеп алуға мҥмкіндік береді. 

Сарапшылардың пікірінше, бҥгінгі таңда ТМД елдері арасында тек Ресей, Украина мен Қазақстан PR 

нарықтары қалыптасып ҥлгерген. Бҧл орайда Ресей нарығы зияткерлік ҽлеуетінің молдығымен ерекшеленеді. 

Ресей пиаршыларының тҧңғыш кҽсіби бірлестігі Қоғаммен байланыс жҿніндегі Ресей ассоциациясы (РАСО) 

1991 жылы ЮНЕСКО, IPRA жҽне CEPR сияқты халықаралық ҧйымдардың қуаттап, қолдауымен қҧрылды. 
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ҚР Қоғаммен байланыс жҿніндегі ассоциациясы PR нарығында кҽсіби қызмет кҿрсететін бірнеше 

компаңияның бастамасы бойынша 2001 ж. қҧрылды. ҚБҦА-ның қҧрылтайшы-мҥшелері заңды тҧлғалар болып 

табылады. Казіргі таңда ҚБҦА мҥшелері қатарына «BRIF Research Croup» ҽлеуметтік жҽне маркетингтік 

зерттеулер агенттігі, Қазақстан Баспасҿз клубы, «Ренессанс» коммуникативтік менеджмент агенттігі, Ҧлттық 

баспасҿз клубы, агенттіктер кіреді. ҚБҦА-ның негізгі мақсаты - Қазақстаңда кҽсіби PR индустриясын 

қалыптастырып, дамыту. ҚБҦА сияқты ассоциациялар ҽлемнің ҿзге елдерінде бірнеше ондаған жыл бойы 

жҧмыс істеп келеді. Казақстанның PR нарығы кҽсіби деңгейге кҿтерілді. Ассоциация мҥшелері 2008 жылғы 17 

маусымдағы жалпы жиналысыңда «Казақстаң Республикасының қоғаммен байланыс саласындағы кҽсіби жҽне 

этикалық принциптер» Кодексін қабылдады. Кодекс мақсаты - қоғаммен байланыс нарығының негізгі 

ойыншылары ҧстануға міндетті нақты этикалық жҽне кҽсіби бағдарларды белгілеу болып табылады. 

Резюме 
В данной статье рассматривается формирование и развитие связи с общественностью. 

Summary 
In given article the formation and development of public relations is considered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК 

К. А. Итжанова - учитель обществознания 

Восточно-Казахстанская область, с.Новобаженовка, 

Г. С.Омарова - учитель русского языка Восточно-Казахстанская область, с. Новобаженовка 

Класс: 9 

Тема: Глобальные проблемы 

Цель: дать представление о глобальных проблемах 

Задачи: дать понятия «глобальный», «глобальные проблемы», сформировать представление о проблемах 

человечества, научить разбираться в них, понять причины возникновения и возможные последствия. 

Развивать интерес к предмету, умение излагать свою точку зрения, мнение. 

Воспитание в духе бережного отношения к окружающим и природе, основанной на взаимной гармонии. 

Форма: комбинированная 

Методы: рассказ, беседа, вопрос - ответ, индивидуальная работа 

Оборудование: презентация 

I Орг. момент. Приветствие. 

II Осн. часть. 
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Учитель обществознания: (слайд 1) На прошлом занятии мы с вами познакомились с цивилизациями. С 

точки зрения исторического развития их делят на три группы. Назовите их. 

Какое общество называют традиционным? 

Как характеризуется отношение человека к природе в традиционном обществе? 

Какое общество называют индустриальным? 

Когда состоялся переход к индустриальному обществу? 

Как характеризуется отношение человека к природе в индустриальном обществе? 

В чем разница между этими двумя цивилизациями? 

Слайд 2. В 18 веке начался процесс формирования правового государства, т.е. постепенный переход к 

современной цивилизации (слайд 3) 

Одной из особенностей современной цивилизации является высокий уровень научно - технического 

развития, производство новых материалов, поиск новых источников энергии, освоение космоса. 

Завоевательное отношение к природе, человеческому обществу приводит к глобальным проблемам. 

Слайд 4. Итак, тема урока «Глобальные проблемы». 

Учитель русского языка: Как вы понимаете слово «проблемы»? (ответы учащихся) 

Тема урока связана с глобальными проблемами. Что означает слово «глобальный»? (2 учащихся работают 

со словарем) 

Какие ассоциации возникают у вас при слове «глобальный»? (ответы учащихся)
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Слайд 5. 

Слайд 6. А теперь послушаем точное толкование из словаря. 

Составление словосочетаний со словом глобальный. 

Учитель обществознания: Что же относится к глобальным проблемам? (слайд 7) 

Их можно разделить на 3 группы (слайд 8) 

Одна из таких проблем - проблема экологии (слайд 9) 

Человек обязан относиться к природе, как часть ее, беречь и охранять. Неправильное отношение приводит 

к экологическим катастрофам. Например, высыхание рек и озер. 

Приведите примеры таких в случаев в нашей республике? (проблема Арала) слайд 12 - 13 Неуважительное, 

потребительское отношение человека проявляется не только к воде, но и лесу. В частности, вырубка 

ленточного бора (слайд 14). К каким последствиям может привести вырубка леса? (ответы учащихся)

 

 

 

 

 

 

 

 

фритории Казахстана гая проблема 

нашего времени. Человечен иблизилось к той черте, когда 

жизненно необходимо найти компромисс между 

ышленными потребностями в древесине ^нием лесных 

ландшафтов. Пока же выр ов намного опережает их 

возобновление 

Физминутка.

всеобщ I 

■-»  -----------------------------  .........  ...........  ..  п^ВЙИщрИНщ вс 
шара-охваты 

земной всемирный, 
іны оронний, полн ,ий, 

универсал 
Ый, 
іьный 

(от франц. — «глобал» - 
всеобщий, от лат. «Globus» - 

шар) 

Истребление лесов, в частности Семипалатинского 
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На территории Казахстана есть еще одна болевая точка - Семипалатинский испытательный ядерный полигон 

(слайд 15). 

Что повлияло на начало строительства полигона? В каком году начались ядерные испытания? Полигон 

расположен на стыке 3- х областей (слайд 16). 

 

Информация о полигоне (слайд 17). Испытания повлияли на здоровье людей, нанесли ущерб земле и 

загрязнили атмосферу (слайд 18). 

Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 1991 года полигон был закрыт(слайд 19). Учитель 

русского языка: Среди нас есть учащиеся, которые написали стихи к 20-летию закрытия полигона на тему 

«Эхо далеких взрывов» (чтение стихов Фоменко Анастасией и Починчук Юлией). Учитель обществознания: 

Еще одно испытание для человечества - терроризм (слайд 20). 
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Различные политические, националистические и религиозные группировки стремятся добиться своих 

притязаний не человеческим способом (слайд 21-«Норд - Ост», 22-«США», 

видеоролик 23- «Беслан»)
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III Закрепление. (слайд 24) Учитель русского языка: на уроке вы познакомились с глобальными 

проблемами человечества. Сейчас, я предлагаю вам написать эссе «Я люблю мир!». Чтение нескольких работ. 

Учитель обществознания: Итак, какие проблемы относятся к глобальным? Какие последствия возможны? 

Какие пути решения возможны? Какими должны быть взаимоотношения человека и природы?
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IV. Учитель русского языка: На сегодняшнем уроке вы познакомились с глобальными проблемами, 

узнали о том, каким будет отношение человека к природе, созидательным или потребительскибудущее 

 

 

Наш урок мне хочется завершить словами Маленького Принца из произведения С. Экзюпери «Есть такое 

твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету» 
(Слайд 25) 

 

Итоги. Оценки. 
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