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ТІЛ БІЛІМІ ЛИНГВИСТИКА 

ВАЛЕНТТІЛІК ЖӘНЕ ТІРКЕСІМДІЛІК ҦҒЫМДАРЫ ЖАЙЫНДА 

Қ.Қасабек - Абай атындағы КазҦПУ-дің профессоры, филол.ғыл.канд. 

Сҿз мағынасы - қыры сыры мол кҧбылыс. Ол ежелден-ақ кҿптеген тіл мамандарының қызығушылығын 

тудырып, назарына ілігіп, ғалымдар арасында тҥрлі пікір таластардың нетізгі нысаны да болып келеді. 

Ҿйткені сҿз жеке дербес ҿмір сҥрмейді. Сҿздер сҿйлем қҧрамында бір-бірімен ҿзара 

Сҿздерді (сҿз таптарын) бҧл тҧрғыдан алғанда тек парадигмалық тҥрлену ғана емес, сонымен қатар 

синтагматикалық тҧрғыдан талдауға болады. Сҿздер нақтылы бір сҿйлеу ҥстінде немесе сҿйлем ішінде басқа 

сҿздермен тіркесе қолданылатынын, яғни, қазіргі таңда тіл бірліктерінің басқа бір тіл бірліктері- мен тіркесу 

зандылықтарын валенттілік теориясы қарастырады. 

Тілдік коммуникация арқылы шындық ҿмірдің бейнесі кҿрінеді. Бҧл бейне обьективті шындықтың 

ортақтасқан формасында жҽне олар тілдік таңбалардың материалдық қабатында ҿмір сҥреді. Бҧл санада 

қорытындыланған тілдік злементтердің мазмҧндық қабатын бейнелейді. Тілдік таңба форма мен мазмҧнның 

бірлігінен тҧрады. Тілдік бірліктер ҽр тҥрлі мағынаны білдіреді. Олар: лексикалық жҽне грамматикалық 

мағыналар. Лексикалық мағынаның қабаты дегенде - бір сҿздің лексика-семантикалық варианты (семалар) 

айтылады. Сондықтан, тілдік бірліктердің мазмҧны компоненттерден, элементтерден, семадан тҧрады. 

Мҧндай мағыналық компоненттерге жеке лексика-семантикалық варианттар жатқызылады. Тілдің лексика-

семантикалық варианттары валенттілік катарды қҧрауға негіз болады. 

Валенттілік ҧғымы лингвистикада жаңа ҧғым ретінде салыстырмалы тҥрде соңғы 30-40 жылдан бері 

калыптаса бастады. Оның тіл ғылымында негізін салған неміс лингвисі Л.Теньер. Ол жиырмасыншы 

ғасырдың ортасында ҿзінің «тҽуелділік грамматикасында» (грамматика зависимости) сҿйлемнің қҧры- 

лымдық анализін етістікке қатысты қарастырды жҽне соған сҽйкес етістікке тікелей тҽуелді «актанттар» жҽне 

«сыңар сҿздер» детен ҧғымдарды қалыптастырды. Сыңар сҿздермен салыстырғанда сойлемдеті актанттар 

саны етістікке тҽуелді. Етістіктің ҿзіне белтілі бір дҽрежедеті актанттарды қабылдауын жҽне бағындыруың 

Л.Теньер химия ғылымындағы атомдардың осындай қасиеттерімен салыстырды жҽне оны «валенттілік» деп 

атады [2,140]. Осы кезеңде валентілік ҧғымы жҽне термині кеңес тіл білімінде де қалыптаса бастады. Бҧл 

терминді алғашқылардың бірі болып сіңдірген С.Д. Кацнельсон. Валепттілік - сҿздің басқа сҿздермен 

синтаксистік байланыс жасау қабілеті. Валенттілік создің басқа сҿздермен уйлесімділігі ретінде танылады. 

Ҽрбір тілдегі сҿздердің ҿзіне тҽн ҥйлесу қабілеті сол тілдің трамматикалык заңдылықтарына сай 

қалыптасады. Ендеше валенттілік - сҿздің сҿйлемде белгілі бір тҥрде айқындалуы жҽне ҿзге сҿздермен 

белгілі бір комбинацияға тҥсу қабілеті немесе сҿздердің бір-бірімен тіркес қҧру мҥмкіндігі. Кез келген тілдік 

жҧҥйеде сҿздер бір-бірімен байланысу ҥшін ҿзара мағыналық жҽне грамматикалык жағынан ҥйлесімділікте 

болуын қажет ететіндігі туралы: «...это свойство слова сочетаться с другими словами в контексте речи можно 

было бы назвать синтаксической валентностью или сочетаемостью данного слова»,- деп алғаш ғылыми пікір 

айтқан С.Д. Кацнельсон болды. Орыс ғалымы тілдегі ҽрбір толық мағыналы сҿз тек белгілі бір синтаксистік 

жағдайда ғана ҿзінің толық мағыналығын кҿрсете алатыны жайында ғылыми тҧжырым жасап, тіл біліміне 

«синтаксистік валенттілік немесе тіркесімділік» ҧғымын ендіреді [1,63]. Валенттілік теориясы сҿздердің 

синтагматикалық (синтаксистік) қасиеттерін анықтайды. Валенттілік - грамматика мен лексикология, 

синтаксис пен семантика салаларында қолданылатын тектес кҧбылыс. Валенттілік ҧтымы тіл біліміне химия 

ғылымынан енген «сутегінің атомдарды» Батыс Европа тіл біліміне енгізтен Л.Теньер оны тек етістікке 

қатысты қолданған. Бҧл тҥсінік предикат ҧғымына жақын жҽне вербоцентрикалық теориямен байланыста 

қолданылады [2,138 - 245]. Валенттіліктің негізгі қызметі лексикологияны, синтаксисті жҽне лексика мен 

семантиканы, бір нҥктеде қиыстыру болып табылады. Жалпы қазақ тіл білімінде де валенітілік ҧғымы кең 

мағынада қолданылып, сҿдердің басқа сҿздермен тіркесі немесе ҥйлесімділігі ретінде танылады. Валенттілік 

теориясынын дамуына едҽуір ҥлес қосқан МД. Степанова валенттілікіті сыртқы сипатына қарай: ―ішкі‖ жҽне 

―сырт-  
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қы‖ валенттілік деп екіге бҿледі. Ол бір сҿздің қҧрамындағы морфологиялық элементтер арасындағы 

байланысты ішкі валенттілік десе, сыртқы валенттілік деп сҿйлем ішіндегі сҿздердің бір-бірімен синтаксистік 

байланысы дейді [2,15]. Ал, Т.Хельбит неміс тіліндегі сҿздердің валентілігін: логикалық, семантикалык жҽне 

синтаксистік валенттілік деп  ҥшке бҿледі [2,154]. Логикалық валенттілік сҿйлем кҧрамында келгенде сҿздер 

ҿздерінің айналасында қолдалынылтан сҿздердің келуін жҽне олардың белгілі бір мағынада болуын талап 

етеді. Бҧл байланыста тіркескен создердің мағынасының сҽйкес келу- келмеуі; сҿз мағынасындағы объектив 

дҥние ҽлеметімен байланысты болу жағы ескеріледі. Ал, синтаксистік валенттілікте сҿйлем қҧрамьндағы кез 

келген сҿздің басқа сҿздермен тіркесу мҥмкіндігі есепке алынады. Н.Д. Арутюнова: «сҿз тіркестері 

лексикалық жағынан жҽне синтаксистік жағынан байланысады, бірақ олардың арасындағы айырмашылық 

барлық кезде анық байқала бермейді» - деп кҿрсетеді [3,81J. Демек, жоғарыда аталған ғалымдардың бір тобы 

бҧл саланы зерттеу барысында валентттілік ҧғымын тіркесімділік ҧғымымен алмастыра қолданып, оларды 

синонимдес терминдер қатарына жатқызса, енді бір тобы бҧлардың айырмашылыктары бар екендігін айта 

келе, екі ҧғымның камтитын ауқымы мен деңгейлерін ҽр басқа деп қарайды, Ал, қазақ тіл білімінде 

валенттілік теориясын зерттеушілер есім сҿздердің жҽне етістікті сҿздерде тіркесімділігі қабілетіне орай 

қарастырады. Бҥгінгі кҥнге дейінгі тілдік деректер валентілік ҧғымына сҽйкес тіл білімі жҥйесінде - 

логикалық валенттілік, семантикалық валенттілік, морфологиялык валенттілік, синтаксистік валенттілік деп 

атау қалыптаса бастады. Бҧлардың ішінде логикалық валенттілік - экстролингвистикалық жҽне ҽмбебап 

болып келеді. Логикалык валенттілік ҧғымы айтылымның белгілі бір қҧрылымын ғалымдар болмыс 

қҧбылыстарының қатынасы тҧрғысында таниды. Семантикалық валенттілік - сҿйлеу тіліндегі тіл 

бірліктерінің мағына жақындығы, яғни етістіктердің белгілі бір мағыналық белгісіне ие нақты мҽтін ішіндегі 

қатысушыларды талап етуі ретінде қарайды. Морфологиялык валентілік - бір сҿз қҧрамындағы негіз бен 

морфемалар арасындағы байланыс болса, синтаксистік валенттілік - сҿйлеу тіліндеті тіл бірліктерінің 

мағыналық жақындығын синтаксистік тҧрғыда іс-жҥзінде жҥзеге асыру, яғни қатысушы тҥрімен жҽне «бос 

клеткалардың (бос орындардың) міндетті немесе факультативті толтырылуы тҧрғысынан қарастырады. 

Ю.ДАпресян валенттілікті «семантикалык, лексикалык жҽне синтаксистік валенттілік» деп ҥш  тҥрге бҿле келе: 

Семантикалық валенттілікті - сҿздегі бір семантикалық белгінің болуы нҽтижесінде бірігуі, лексикалық 

валенттілікті- сҿздердің белгілі бір сандық санасына байланысты бірігуі, ал синтаксистік валенттілікті - жеке 

сҿздік бірліктердің басқа сҿздік бірліктерді басқару қабілеті,-деп тҥсіндіреді [4,120]. 

О.С.Диманов «Словарь лингвистических терминов» деп аталатын сҿздігінде валентілік терминіне анықтама 
бермеген. Ал тіркесімділікке «Сочетание способность элементов соединяться друт с друтом в речи»- деп 

тҥсінік берген. С.М. Панкратова ҿзінің «Лексика фразеологиялық деңгейдеті бірліктердің валенттілігі» атты 

монографиясында валенттілік пен тіркесімділік теориясының айырмашылытын анық атап кҿрсетеді. Оның 

пайымдауынша. валенттілік пен тіркесімділік тҥсініктерін синонимдер ретінде қарастыруға болмайды. 

Валенттілік -тіл бірліктерінің семантикалық жҽне синтаксистік деңгейде айналасындағы сҿздерді басқару 

қасиеті екенін айта келе, валентілікке селекциялық қасиеттін екеніне тоқталады [5,9]. Осы қасиет негізінде тіл 

бірліктері ҿздеріне сҽйкес релятивті семаларды табады. Тіркесімділік болса, ол барлық (фомологиялық, 

семантикалык, грамматикалык) тіл бірліктерінің тізбектіліп келу қасиеті болып табылады. Ал зерттеуші А.Е. 

Карлинский бҧл екі терминді былайшатҥсіндіреді: «Тіркесімділік - грамматикалық мағынасы ескерілмейтін 

нақты семантикалык сҿздер класындағы создерге қатысы. Бҧл - қҧрылым ішіндегі сҿздердің лексика-

семантикалық байланысының  сапалық жағы. Валенттілік болса, сол кҧрылымдағы аталмыш элементтің ҿзара 

байланысатын сҿздердің семантикалық класының саны, байланыстағы сҿздердің сандық кҿрсеткіші» [6,42]. 

Ғалым анықтамасы бойынша, тіркесімділік валенттілігін  сҿздердің бір-бірімен қарым-қатынаста тҧруымен, 

сапалық касиетіне қарай ажыратылады. Ал валенттілік - сҿздердің сҿйлемдегі мейлінше кҿп актанттарды 

жақтап алу қасиеті. А.Е.Карлинский валентлікті  етістіктердің актанттармен байланыс кушеюіне  қарай ҥш 

турге бҿледі: 1) міндетті валенттілік, мҧнда актанттардын ешқайсысын тҥсіруге болмайды. Мысалы; Оқушы 

ҥйірмеге қатысып жҧр; 2) факультативті валенттілік, актанттардың біреуін тҥсіруге болады. Мысалы: Студент 

(кітап) оқиды; 3) еркін валенттілік, актанттар етістікпен тығыз байланыста тҧрмағандықтан, оларды оңай 

сылып тастауға немесе қосуға болады, олар пысыктауыштық конструкциялар болуы мҧмкін. Мысалы: Бекзат 

досын (вокзалда) (сағат тҿртте) (Актҿбе поезынан) кҥліп алды. Ал, А.Салықбай мен Е.Абақанның 

«Лингвистикалық тҥсіндірме сҿздігіндегі»: «Валенттілік - ...сҿздің басқа сҿздермен синтаксистік  
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байланыс жасау қабілетті, ал тіркесім -...катынастарын бейнелейтін қасиеттерінің бірі» [7], - деген 

анықтамалары тілдің синтагматикалық қасиеітеріне негізделгендіктен, екі тҥсінік арасындағы айырма- 

шылыкты ашып кҿрсете алмайды. Ҽ.Сҥлейменованың басшылығымен жарық кҿртен «Тіл білімі сҿздігінде» 

тіркесімділіктің тілдік элементтердің бір-бірімен фонологиялық, семантикалык, грамматикалық 

ерекшеліктерімен сҽйкесіп, сҿйлеуде тізбе катар тҧру қабілеттілігі бар екені, оның қалыптасқан нормадан 

ауытқуы кҿркемдік максатынан танылатындығы айтылса, ал валенттілік сҿздің ҿзге элементтермен 

синтаксистік байланысқа тҥсу қабілеті екендігі, соған сҽйкес сандық, мысалы, бір, екі, ҥш валенттіліктіктер; 

валенттілікті қамтамасыз етуші сҿздің синтаксистік қызметі, мысалы, субьект, объект, пысықтауыштық; 

толықтырушы сҿз формасы, мысалы, сҿз, сҿйлеу бҿлігі, сҿз немесе сҿйлем; валенттілік таратушы сҿздің 

семантикасы, мысалы етістіктерге нактылық, абстрактілік сияқты синататтар тҽн екені [8, 359;60]. айтылады. 

Бҧл жерде назар аударарлык жайт, екі сҿздіктегі валенттілік терминінің екі тҥрлі қолданылуы. Тіл білімі 

сҿздігінде «тіркесімділік», ал А.Салықбай мен Е.Абақан сҿздіктерінде «тіркесім» - деп қолданылған. Демек, 

жоғарыдағы тізбектелген зсрттеуші ғалымдардың тҧжырым, ой-пікірлерінен жалпы тіл білімінде соңғы 

жылдары ғана сҿз бола бастаған валенттілік жҽне тіркесімділік ҧғымдарының ара жігін ажырату айтарлыктай 

қайшылыкты мҽселесі болып келгендігі айқын кҿрінеді. 

Резюме 
В статье рассматриваются некоторые вопросы валейтизма. 

Summary 

In the article is examined some questions [valentizma], 

ЖАҢА ӘЛІПБИ ЖОБАСЫН ЖАСАУДА ECKEPETIH ЖАЙТТАР БАР  

А.Ж. Қобланова –Абай  атындағы ҚазҦПУ-нің доценті, филол.ғыл.канд. 

Қазақ қоғамы, жалпы жҧршылыққа мҽлім, қысқа ғана мерзім аралығында жазу-сызуын ҥш мҽрте 

реформалады: 1928 жылға дейін араб ҽліпбиі; 1928-1940 жылға дейін латынша ҽліпбиі; 1940 жылдан қазірге 

дейін кирилица ҽліпби [1]. 

1928 ж. Қазақ Орталық атқару комитетінің 6-шы шақырылымының IV сессиясында жаңа латын ҽліпбиі 

мемлекеттік ҽліпеби деп жарияланды. Ал 1940 жылты орыс негізіндегі жаңа ҽліпби деп аталды. Бҥгінгі танда 

латын нетізді ҽліпбите кҿшкенде жаңа ҽліпбиді ҧлттык ҽліпби деп атаған жҿн деп ойлаймыз. Жаңа ҽліпбиіміз 

ҧлттық деген ҽліпбиге лайық болуы негізгі шарттардың бірі болуға тиіс. 

Ҽліпби ауыстыру, жазу-сызуды ҿзтерту жҥздетен жылда болатын аса сирек кездесетін қҧбылыс болса 

керек. Ҿйткені жазба тіл - тҧрақты сипат алған сайын нормалық қасиеті кҥшейін, ғасырлар мҽдениетін бҥгінгі 

заманға жеткізетін ерекше қызметке ие феномен. Солай бола тҧра, қазақ жазуының тағдыры қҧбылмалы 

заманмен бірге қҧбылып, араб графикасы негізіндегі ҽліпбиден латынға, одан кирилица ҽліпбиге  кҿшті. Енді, 

міне, кирилицадан латыншаға кҿшу кҿзделіп отыр. Ҧлттық жазуды жетілдірудің бір- ден-бір жолы латын 

ҽліпбиіне кҿшу деген кҿзқарас, ғылыми тҧжырым, дҽйекті ҧсыныстар осыған меңзеп отыр. Алайда ҥш тҥрлі 

ҽліпбиге, соған сҽйкес ҥш типті жазу жҥйесіне кҿшу тіл иегерлері ҥшін холотиялық, ҽлеуметтік, 

экономикалық тҧрғыдан оп-оңай емес. Солай бола тҧра, қиындыктардан қащып, жокты-барды сылтау етіп, 

барға малданып отыра беруте тағы болмас. Бҧл мҽселеде байыптылық пеп икімділік аса кажет. 

Ҿткен замандарда тҧтынған ҽліпбилерді, қазіргі кирилицаға тҥкке тҧрғысыз деп қара ала бояу жағып, 

біржакты бағалау ақиқатпен сҽйкес бола қоймас. Байыптылық керек деп отырғанымыз, ҿткен замандардағы 

халқымыздың басыан кешірген жазу-сызуларындағы жаксы тҽжірибенің  тиімді тҧстарын айқындау кажет 

деген ойға саяды. Осы мҽселені ой елегінен ҿткізіп, жақсы жактарын жатсынбай ала білу қазақ жазуын 

жетілдіре тҥсуге септітін тигізері сҿзсіз. Бҧл тҧста еске алатын да, ескеретін де жайттар жоқ емес. 

Араб ҽліпбиі негізіндегі тҿте жазу, яғни А.Байтурсынҧлы ҽліпбиі қазақтың ҧлттык жазу-сызуын 

фонологиялық арнаға тҥсірді. Фонологиялық ҧстаным осы жазудың іртетасы болды. Тіл иегерлерінің 

фонологиялық ойлау жҥйесін дамыта тҥсті десек артық айткандык емес. Tҿтe жазудың бҧл қасиеті
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латын графикасына нетізделген ҽліпбиге кҿшкенде де негізге алынды. Белгілі ғылым М.Жҥсіпов тҿте жазуды 

фонемографиялық жазу деген терминмен дҽлме-дҽл анықтады [2J. Олай болатыны 

А.Байтҧрсынҧлы ҽліпбиі қазірті қазақ тіліндегі фонемалардың санын дҽл анықтап берді, 

А.Байтҧрсынҧлының жасаған ҧзптық жазудың фонемографикалық жҥйесі қазақ жазуы кирилицаға  кҿш- 

кенде де қолданылды. Сонымен, ҽріп басқа жазу-сызу ҽртекті (арабша, латынша, кирилше) болғанмен, 

фонемографикалық жҥйе олардың бҽріне ортақ болды. сондай-ақ бҥгінгі кҥні қолданылып отырған кирилица 

жазуда бас ҽріп, нҥкте, ҥтір, қысқарған сҿз, тасымал, сызықша, сҿздердің бос аралықпсн, бос аралықсыз, қос 

аралықпен орфографиялануы тҽрізді графикалық таңбалар жуйесі осы аталған жазудың жетістіктері деп 

бағалануы тиіс. Ой мен сезімді жеткізуде қосалқы қызмет атқартай мҧндай графикалық элементтердің 

кирилица жазуда бас аяғы тҥгелденді. Академик Р.Сыздықтың ебектерінде ҽрбір морфемалык ҽелементтер 

қызметі айқындалып, ереже тҽртібі жасалды [3]. Болашакта латыншаға кҿшкенде емле, тыныс белгілерін 

қайта жасап, «жаңадан арба» жасаудың кажеті жоқ, Сондағы кҿніл бҿлейік деп отырған мҽселе - ҽліпбиді 

ҿзгерткенмен графикапық жҥйедеті сабактастықты сактау болмақ. Мҧндайда ешбір талассыз, дау-дамайсыз 

шешілетін жайттар бар да, сонымен бірге ғылыми ой сарабынан еткізетін таласты мҽселелер бар. Мысалы, 

кирилицаға ѐ, ц, щ, ъ, ь, ҽ, ю, я тҽрізді танбалардың  ҧлттық жазуым ■: ■. ҥшін функционалдық жҥктемесі 

жоқ. Бҧл - басы ашық мҽселе. 

Осы аталған ҽріпттер орыс тілінен жҽне шет тілінен енген сҿздерді бҧлжытпай жазу керек дегн идео- 

логиялық кысыммен, тапсырыспен байланысты қазақ ҽліпбиіне енгізілгені белгілі. 

Ал .V, Һ, ф <])ҽріптерін болашақ ҽліпбииен  кҧрамына енгізу-енгізбеу жҿнінде ҽртҥрлі пікірлер бар. 

Латын графикасын пайдаланатын кҿптетен тілдердің ҽліпбиіңдс х, н,/ таңбасы бар, бірақ олардың қызметі, 

дыбыстық мағынасы ҽртҥрлі, 

Қазақ тілінің жазу жҥйесі ҥшін х, һ,/ таңбасы байырғы қазақ қоғамы қолданған ескі кітаби тілдсрдѐ 

кездесетін сҿздердегі дыбыстық мҽнділіктерді белгілеу ҥшін қажет болуы мҥмкін. Мысалы, казірдің ҿзінде 

діни дискурста кездесетін Аллан, Мҧхішед, Фатиха т.б. сҿздерді н, х, ф, (/) ҽріптері бойынша орфографиялау 

нормалық сипат алған. Қазақ тіліндегі ҽдебиеттердегі, ауызша діни коммуникация- да осы аталған сҿздер, бҧл 

типтес атаулар Һ, х, ф, (f)арқылы таңбалануы датдыға айналған. 

Кейінгі жылдары и, вариантардың орфографиялануы баспа беттерде сынала бастады. Сондағы 

сыншылардың айтатын негізті уҽжі мынадай: 

1. и,у ҽріптері буын жігін тасалата тҧрады. 

2. Ми дегенді мій деп дыбыстайды, яғни сҿздің жазылу нормасы дыбысталу нормасын бҧзығі тҧр. 

3. и, уҽріптері қазақ тілінің дыбыс жҥйесін окытуда мҧғалімдерді де, окушыларды да шатастырып бітті; 

Окулықтарда/, [у]дауыстылары бар деген кате тҥсінік пайда болды. 

4. Оқушы жастар сиыр, қиын, киім, тиын, тиіи т.б. сҿздерді жаза алмай қате жібереді. 

Сонымен, и, уҽріптерінің орфографиялануындағы бҧл ерекшеліктер қалай бағалануға тиіс? Бҧлар 

бҧрынғыша графикалық жҥйедеті кҧндылыктардың қатарына жата ма, ҽлде қисынсыз делініп, қатардан 

шытарып тастала ма? 

Латын графикасы негізінде жаңа ҽліпби жобасын жасаушылардын кҿзқарастары қарама-қарсы екені 

байқалады. 

И,у ҽріптерін терістейтін пікірдің жоғарыда айтылған аргументтерімен тҥтелдей келісу қиын: 

1. и,уҽріпттері буын жігін тасалап тҧрады деп кемшілік ретінде кҿрсету жеткілікті уҽж емес. Ҿйткені 

жазудың мақсаты буын жігін бейнелеу, сҿздің қалайша айтылатынын кҿрсету емес, ой мен сезімді жеткізу, 

матыңа ажыратуға қызмет ететін дыбыстарды ҽріптер арқылы орфографиялау. Ал сҿздің буын жігін, 

дыбысталуын кҿрсету-орфоэпияның мҽселесі. 

2. Ми деп жазкғандыктан, оқушылар, студенттер, радиотеледикторлар бҧл сҿзді МІйдеп дыбыстайды, 

сҿздің орфографикасы, оның орфоэпиялық нормасын бҧзып тҧр дегеп уҽж соншалықты сенімді кҿрінбейді. 

ТіптІ солай бола қалташың ҿзінде сый, тый тҽрізді сҿздердін катарына мый деп қосып, ескертумен де 

реттеуте болады. 

3. и, уҽріптері дауысты fyj~ды, /н/-ді білдіреді деп шатастыратыны рас. Бірақ бҧл шатастыру графикалық 

жҥйедегі қисынсыздық емес, оқыту ҽдістемесіндегі техникалық кемшіліктер. Ҽріп пен дыбысты дурыс 

ажырата алатын, ҽріп жазба сҿздің бірлігі, ал дыбыс ауызша сҿздін бірлігі екенін тани білетін оқытушы да, 

шҽкірттер де бҧларды шатастырмайды. 

Мысалы, суреттеу деген сҿздің жазбаша тҥрі оның ауызша тҥрімен бірдей емес. Бҧл айырмашылық 
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жазба кодты ауызшаға, сондай-ақ керісінше, ауызша сҿзді жазбаша кодқа тусіргенде айқын байқалады: 

суреттеу (жазбаша код) - [ с ұ у р  ет т е у] (ауызша код); сутарту (жазбаша код) - /сұутартұу] (ауызша 

код); may (жазбаша код) - may (ауызша код); ту (жазбаша код) - [туу] (ауызша код); сирақ (жазбаша код) - 

/сыіірақ/ (ауызша код); сирек (жазбаша код) - [с'шрек] (ауызша код); 

Бҧл салыстырудан и,у ҽріптерінің кҿп мҽнді қызметте жҧмсалатын графикалық таңба екенін байқауға 

болады: 

/[ш] / f y y j  

И У 

I [ьш] 1 ІууІ 

Қазіргі ҽліпби қҧрамындағы кейбір графемалар бірмҽнді, яғни бір ғана дыбысты белгілейтін қызметте 

жҧмсалса, ал и, у тҽрізді графемалар екі дыбысты белгілейтін кҿп мҽнді графемаға жатады, яғни ҽліпбиге бір 

дыбыс - бір фонема болуы шарт емес. 

4. Сондай-ақ қиын, киім, піиін тҽрізді сҿздерді окушылар жаза алмай қате жібереді деген уҽж де негізсіз. 

Бҧл типтес сҿздерді жаза алмай қиналған оқушыларды, студенттерді кездестірген жоқпыз. И, у ҽріптерінің 

орфографиялануы мектепте қиындық кҿріп жатса, оның зардабы баспасҿзде де байқалар еді. Бірақ баспасҿз 

тҽжірибесінде осы ҽріптердің жазылуында кетіп жатқан қателер жоқтың қасы деуге болады. 

Қазақ тіл білімінде жазу теориясы арнайы зерттелгенше «ҽріп» пен «дыбыс» қатынасы «бір ҽріп - бір 

дыбыс» делініп. косарлы жҥйе бойынша ҧғынылды. Кейінгі кезде казақ жазуын зертеуші ғалымдар 

Н.Уҽлиев. Қ.Кҧдериновалар қазіргі жазуды «дыбыс» - «фонема» - «ҽріп» - «трафема» тҧрғысынан қарастыра 

келе, дыбыс (фонема) таңбаның мазмҧн межесі, ал ҽріп таңбаның тҧрпат межесі екенін, сҿйтіп, мазмҧн мен 

форманың бірлігі жазу теориясында морфема деп аталытынын атап кҿрсетті. графема теориясы бойынша бір 

дыбыс (фонема) бір ҽріппен де, бірнеше ҽріппен де, немесе бір ҽріп бір немесе бірнешс дыбыстық бірліктерді 

білдіретінін ажыратып берді. 

Бҧл - графика жҥйесіндеті кемшілік емес, қисынсыздық емес, жазба тілдің ҿзіне тҽн графикалық жҥйесі 

екенін, оның оңтайлыққа, қолайлылыққа негізделетінін ашып кҿрсетіп, жазу жҥйесіндегі қҧндылықтардың 

қатарынаа жатқызды [4]. 

Сонымен, біз бҧл жерде сҿздің ауызша тҥрін жазбашада ықшамдап, таңбаларды кҿбейтпей берілуін 

казіргі кирилше жазудың тиімді тҧстарының бірі, қолданыстаты осы жазу жҥйесінің ҿзіне тҽн артықшы- 

лығы деп бағалағанды жҿн деп білеміз. Алайда бҧл артықшылық осы кирилше жҥйеде ғана орыпды болуы 

мҥмкін. Мҧны жазудағы «қҧбыжық» емес, қҧндылық ретінде танудың еш ҽбестіті болмаса керек. Болашақ 

ҽліпби жобасында бҧл жайт ескеріле ме, ескерілмсй ме, ол ҿз алдына мҽселе. 
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Резюме 

В этой статье рассматриваются некоторые преимущества нынешнето алфавита при переходе на новый. 

Summary 

In ihis article it is examined to consider some [primushchestva] of present alphabet upon transfer on the new. 
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I. ЖАНСҤГІРОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ФИТОНИМДЕРДІҢ АҚПАРАТТЫЛЫҒЫ  

Е.С. Қасенов - Абай атындағы ҚазҦПУ-дың аға оқытушысы, филол.ғыл.к. 

Ҧлт тілі этностың шынайы этникалық болмысыньң айнасы болғандықтан тілдегі кез келтен атау мағынасы 

арқылы берілетін ақпараттарда ҧлттың ҿзіндік таным-тҥсінігі жатады. Ерте кезеңнен тылсым табиғатпен 

етене байланыста кҿшпелі ҿмір сҥретін халқымыз ҿсімдіктер дҥниесін, олардың азықтык, емдік жҽне басқа да 

қасиеттерін жақсы білген. Ҿсімдіктің адам ҿміріндеті тығыз байланыстылығы соншалык, тіпті олар адам 

табиғатын, оның дҥниетанымын, салт-дҽстҥрін, наным-сенімін, ҽдет-ғҧрпын тіл арқылы суреттеуте дейін 

еркін араласып, санасына стене сіңісіп кепссн. Ҽрбір ҿсімдікті танып-біліп, оларды тҥстеп, атап, олардың 

ішінен малға жҧғымдылығын, адамға пайдалыларын, зияндыларын зерделей отырып, ҽркайсысына атаҧ 

бертен. Осыған орай ҧлт тілінде орын алған ҿсімдік атауларының мағыналарында мол ақпарат сақталғанын 

байқауға болады. 

«Қазақстан жері ҿсімдік тҥрлеріне каншалықты бай болса, халкымыз сол ҿсімдіктердің атауларына да 

соншалыкты бай. Олар тілІмізте еніп, катынас қҧралы ретінде ауызекі тілде қолданылып жҧр. Табиғатпен бір 

болып, біте қайнасқан халықта мҧндай қасиетінің болуы занды да. Ҿйткені адам мен табиғат егіз» [1, 7 б.]. 

Осы байланысқа орай ҽрбір зат пе кҧбылыс жеке-дара атау иеленіп, белтілі бір ҧғымды беру ҧшІн 

колданылады. Демек, оның арғы жағында ҧлттық таным жатыр. 

Белтілі бір зат пен қҧбылысқа берілтен атаулардың ҽрқайсысы ҿзіне тҽн ерекшеліті бар ақпараттар 

сақтайтьш жҽне жеткізетін сҿздер тобы десек, Т.Жансҥгіров поэзиясынан кҿрініс тапқан ҿсімдік атаула- 

рында халықтың рухани-материалдық мҽдениетіне қатысты ақпарат жиынтығы жатыр. Ондағы «ҽрбір тілдік 

бірліктің белтілі мазмҧны бар жҽне сонда тҧрлі мҿлшердеті акпарат болады. Ақпараттың кҿлемі сол тілдік 

бірліктің мҿлшеріне, сипаты мен дербестітіне (тҽуелсіздітіне) байланысты болады. Тілдік бірліктің 

«мазмҧны», сол бірліктің «мағынасы» жҽие оның «ақпараттылыты» деген ҧғымдардың  ішіне қарасын 

аныктау қиын. Алайда шартты турде былай деп қабылдауға болады: Тілдік бірліктің мазмҧны - бҧл сол тілдік 

бірліктің білдіретін ҧғым белтілерінің жиынтығы. Тілдік бірліктің мағынасйЕ - ол аталған ҧғым (у.тжі бслтілі 

иемесе уҽжі белтісіз) белгілерінің бірінің шартты тҥрде таңбалануы. Тілдік бірліктің ақпараттылын - бҧл сол 

бірліктің накты қолдапыс кезіндсті мазмҧнының ҿлшемі» [2, 8 б,].Олай болса, ақыпҿлеңінде жинакталғав 

ҿсімдіктердің халықтық, атауларыпың мағыналарына талдау жасау аркылы олардың акпараттылығын, 

мағыналарыңда сакталған ақпараттардың ерекше аталатын аныктауға болады. Мысалы. ақынның 

Атаитіа ҿзіц бічтен қаритай, тал, 

Жачтыз-ақ неіие ачуан тҧрлісі бар. 

Долана,.] чицат, шетен, ыртай, ариіа, 

Аң сасьщ, цызыл қайьщ, барша, шынар- деп басталатын «Жетісу суреттері» ҿлеңіндсті «Жер тҧті» деп 

аталатын белімінде 30 іҧрлі ағаш пен 60-қа жуық шоптің, қурайдың - барлыты 90 тҧрлі ҿсімдік атаулары 

корініс береді. 

Ҿсімдік атауларының лексикалык қҧрамын, морфологиялық қҧрылысып карастырған ғаяым Б.Қалиев 

«Қазақ тіліндеғі ҿсімдік атаулары» атты еңбегінде ҿсімдіктер аташтар, бҧтішар, шҿптссін ҿсімдіктер болып 

ҥлкен ҥш топқа, ал шҿптесін ҿеІмдіктер ҿз ішінле: қурайлар, шҿптер, тҧлдер болып тағы да ҧшке 

бҿлінетіндітін атайды [1, 134 б.].Ғалым жіктемесіне карай алар болсак, І.ЖансҥгІров ҿлеңіндегі долана, 

ҧшқат, іиетен, ыртай, арша, ақ сасық, қызыл қатіың, барша, шынсір, иіыртанақ, сҿңке, терек, с&тет, смен, 

ҧйеңкі, иіыршй, балтын тораңты, сары аташ, қойқарақат, жиде. шетен, тобылты, тҧііе- қҧйрық, бауырқҧрт, 

қараған, бозщршан, тиеңтел, шіліксынды атаулар ағаштар мси бҧталардық атауы болса, сарыщітік, тауқонақ, 

іиҽйшҿп, мақңа , қҧлынембес, сҧттітен, еқлік, мейіз, киізкиік, ақиіалтын, кҿкемарал, бететен, раң, 

жапырщтеқте, бҧліра қисьщ иық, бшдыртан, уқортасын, атқҧлақ, жҧлкеуір, бҽрпі, шырыш, шытыр, мықтамыр, 

жуа, рауаиі, жаужапырщ, балауса, сортыш. селдір, ермен, бақбаң, сыбьшы, жалбыз ңҧлмақ, қарщтщ, шоңайни, 

меңдуана, сора, шақпақ, шырмауық, кендір, қылша, жыланңияқ, қинжыта, қота, сасық, аққой, жуа, таусарымсақ, 

қымыздъщ, қызсаумалдъщ, щчақай, қамыс, айылқіщ, қураті, саржатал, қҧстаңдайшоптесін ҿсімдіктердің атауы 

болып табылады. «Ҿсім- діктер дҧниесінің, бҧтақтар меи ағаштардың болуы (немесе тіпті болмауы) - 

табиғаттың, теотрафиялық нысаналардмң басты ерекшеліті болып табылады» - детен пікірді ескерер болсақ, 

ақын ҿлсңіндеті бҧл 
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ҿсімдік атауларының белтілі бір аймақта, ландшафтта немесе теотрафиялық нысанада ҿсетінін білдіреді [3, 

389 б.]. Белтілі бір аймақта ҿсімдік тҧрлеріпің таралу ареалынан хабар береді. Ел ішінде, хллықтың ауызскі 

тілінде жиі айтылып, тілімізде молынан ҧшырасатын ҿсімдіктердің бҧл атаулары ақын туынды- сьшда ішкі-

сыртқы белтілері мен ҿзіндік ерекшелітіне қарай жіктеле беріліп, оқырманға ҿсімдік тҧрлері жҿнінде 

нақтылы ақпарат беріп тҧрғаны аңтарылады. 

Ҿсімдік атаулары мағынасындағы қамтылтан ақпаратш біз ол сҿзді естітенде немесе мҽтіннен тыс жеке 

тҧрғандаты қалпында оқығанда немесс естітендс де ала шіамыз. Ал ҿсімдік атауы матынасында қамтьшмаған 

озте создермен тіркесу барысында ғана кҿрініс беретін сипатын сҿйлем арқылы, мҽтін арқылы 

ҧғынатынымыз рас. Мысалы: 

Биікте бітеді шҿптен сарыкҧйік, 

Тістеніп жатыр жҧлып малы сҧйіп. 

Ҿріске біткен осы ҿңкей сҧтің һиінде бір сҧйкімсіз отыр бір-ац: 

Қалацай ңара тартыл ол айптқанъш, 

СҧііеОі сҧйкентенді шымшып, бҧрап («Жетісу суреттері» ҿлецінен). 

Бул мысалдан оқырман қоршаған табиғаттың, ҽсіресе, ҿсімдік дҧниесінің ақынта титізіп отырған иті 

ҽссрін онынтіл байлығынан айқын кҿрінеді. 

Ҿсімдіктердің атауларынан олардьщ басты қасиеттері мен белтілері айқын кҿріиіс табатындығы бел- тілі. 

Ьҧдан ҿсімдік атаулары арқылы олар жҿнінде пакты да дҽл ақпарат алуға болады. Бҧл жҿніндс ғалым 

Б.Қасым мынадай пікір айтады: «аталымдардың қалыптасуына мотивемалардың тҧрлерін атап корсетуте 

болады: дыбыс (еліктеу), тҧр, іҧс, басқа нысанға ҧқсастық, колем, соматикалық белтілер, мекен, орын, иіс, 

қызмет белтісі, сапа, т.б. байланысты бірнешс айрықша белтілерін, нетізті қасиеттеріп, басты ереіоиеліктерін 

даралап кҿрсетуте болады, бҧл белтілік қасиет атауды тандаута нетіз болады [4, 145 б.]. Демек, ҽрбір 

ҿсімдіктіц ішкІ-сыртқы белтілерінің адам санасында берік орнытуы олардың біреуі- нің мотивем болып 

таңдалынуына себепкер болады. 

Акын ҿлеңдеріндеті ҿсімдіктердің басты қасиеттерінің олардыц атауларынан кҿрініс табатынын мына 

тҿмендеі і тілдік деректерден де анық ацтарута болады. Мысачы, уцортасын осімдітініц улы екепін оныц 

атауы айтып тҧр. Сондай-ақ жапырсщттцте, апщҧлщ, айьщііяқ, бҧйра қисық. иьщ, цҧстацдаіі, жъштқтц 

еекідді осімдік атаулары олардың жапырағы мен сыртқы пішіні туралы мҽлімет беріп тҧр. Тек бҧлар ғана 

емес ҿсімдіктердің атауларынан олардьщ тҧсі (ақ сасьщ, ңызыл цайыц, сарыаташ, қара- қіщ, бозқаразан, 

аққой, сарыкҧйік), емдік (шҽйшҿп), қасиеті, қайда ҿсетіндіті ('таусарьшсақ, тауқонақ) тағы басқа да сан 

тҧрлі ерекшеліктері туралы ақпаратты ақын ҿлеңдерінен алуға болады. Оның ҧстіне кҧрделі атаулар may, ац, 

сары, ңара, боз сҿздері арқылы, яғни бір затты екінші бір затпсн салыстыру аркылы дараланып 

тҧрғандыктаң, оқырман біршама тҧсінікті мҽлімет алады. «Адам ҿзіне таныс, білстін заітардың бойындаты 

бар қасиетті, ерекшелікті ҧқсастыру, я болмаса елестету арқылы екінші заттың атаулық қасиетін анықтайды, 

таңбалайды. Сҿйтіп, ҽр адам заттар мен кҧбылыстарды тапып бІлу нҽтиже- сінде жаңа атаудың ҧтымдық 

қасиетше тҽн белтісін таңдауы оның дҧниетанымына, тҽжірибесіпе байланысты айқындалады да, сол арқылы 

атауды белтілеудіңтанымдық қасиеті анықталады»[5, 217 б.]. 

Кҿркем шығарманы қабылдаушы оқырман ондағы осімдік агаулары туралы ақпарат алып, ҿзара ҧқсас 

бозқараған - қараған, таусаръшсақ - сарымсац, т.б. атауларды айыра алу мҧмкіндігіне ие болады. Олардың  

ҽрқайсысының мҽн-мағыналарын, қыр-сырларын, айырмашылықтарын тани білу, ажырата алу 

- кез шіген оқырман ҧшін аса қажет дҧнис. Сонымсн ақын туындыларындағы ҾСІмдік атаулары ботани- 

калық тізім ғана емес, ақиаратқа толы қатысымдық бірлік. 

Қорытындылай келгенде, ақын ҿлеңдеріндегі ҿсімдік атаулары ҿлең ерімінің заңдылығыиа (ҧйкас, буын) 

бағындырыла отырып, ҿзіндік сыртқы ерекшелікіеріне орай (ағаштар, бҧталар, шӛптесін осімдік- тер) 

топтала берілуімен ақпараттық қҧндылығьш арттырып тҧр. Ақын поҽзиясындағы фитоиимдер акындық 

ілеберлікке сай қолданылған жҽне олардың ақпараттық мҽні ерекше айқын кҿрінеді. 

Акынның шығармашылық шеберлігі фитонимдерді мҽтін тузу заңдылығына бағындыра алуынан, олардың 

мҽтін ішіндегі эстетикалык маңыздылығын аша тҧсуінен, фитонимдерді қал<етті акпаратты жеткізуде 

коммуникативтік қызмстте орынды пайдалана алуынан аңғарылады. 

І.Жансҧтіров поҽзиясы тіліңдеті фитонимдердің ҿз алдына жеке қарастырылуы олардың мағынасында 

сакталған ҧлттық модени ақпарат  тануға, сондай-ақ оның қҧндылығын аныктауға мҥмкіндік береді.
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Акын поэзиясындағы фитонимдер- автор мен оқырманның сан қырлы қарым-катынас ерекшеліктерін 

танытатын коммуникациялык кеңістіктеті қатысымдық бірлік болып табылады. Ендеше, осы кеңістіктеті 

онимдердің мағынасы арқылы берілетін ақпарат - ҧлт танымының тілдік таңбасы, ҧғым мен зат, қҧбы- 

лыстың арасындағы тығыз байланыс нҽтижесінің тілдік кҿрінісі. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются различное применение фитопимов и их информативноеіь в поҽзии 

И.Жансутурова. 

Summaru 

In this article are considered different using plant names and their information in poetries I.Zhansugurova. 

ТІЛДІК ҚАТЫНАСТЫҒЫ ҚАТЫСЫМДЫҚ ТҦЛҒА МӘСЕЛЕСІ  

E,T. Оспанов -Абай атындағы Қаз¥1ІУ филология факультетінің аға оқытушысы, филол.ғыл.канд. 

 

Қазіргі лингвистикалық зерттеулер ҿз нысанын «адаммен» (қатысымдық тҧлгамен) байланыстыруда. 

Адам болмысы тіл табнғатында анықталып, ҿз мҧмкіпдігін тіл арқылы баяндайды. Қарым-катынас 

барысыпда адам тілдің қаіысымдық кызметі мен матьшасына жҧгінеді. Осылайша адамның ҿзіпе, дҧниеге 

жҽнс басқа адаммен хабар алмасу қызыгушылығы туындайды. 

Тілдік тҧлға ҧгымы ііл білімі мен философия іліміндс қатар жҧрген тҧсінік. Бҧл термииді ентізудіп. себебі 

біріншіден, тҧлганьің тілде іс-ҽрекет етуімен белгіленсе, екіпшіден дҽсгҧрлі лингвистикачық 

тҧжырымдамаіарда бул гылыми ҧгымға кешенді тҧрде зерттеу болмағандығымеп тҧсіндіріледі. 

«Тілдік тҧлға» тҥсінігіне тоқталған бірқатар лингвист ғалымдар автордың танымдық болмысын басты 

назарда ҧстай отырып, тілді соның нҽтижесі ретінде тҧсіндіреді, Қазак тіл білімінде тілдік тҧлга мҽселееін 

зерттеген Ф.Терекованың «Языковая личность К.К. Жубанова», Т.Е. Имашеваның «Міржақып Дулатҧлы 

шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі», Ф.Қожахметованың «Тҧрмаганбет Ізтілеуов тілдік 

тҧдғасының дискурстық сшіаш», Ш.Ииятованың «Махамбеттін тілдік іҧлғасы», Т.Ҽ.Мҧратованың 

«Абайдын плдік тҧлғасы: дискурстық талдау мен концептуалды жҥйесі» атты еңбектерін атап ҿтуте болады. 

Ю.Н. Карауловтың  теоретикалық гносеологиялық ҥлгісінде тілдік тҧлғанын ҥш деңгейі кҿрсетілген: 

вербалды семантикалык, лингво когнигивтік, мотивациялық. Бҧл ҥш деңгей мынадай негізде жасалған: 

типтік бірліктер - сездср, жалпылама ҧғымдар - концептер жҽне қарым-қатынас қажеттіліктері. Аталған 

деңгейлік ҥлгі тілдік тҧлғаны ҥш маңызды сапалық с и паттам а шеңберінде қарастыруға мҥмкіндік бере- ді: 

вербалды семантикачық (немесе ҿзіндіктілдік); котнитивтік (немесе танымдык); прагматикалық. 

Вербалды ссмантикалық сипаітама жеке адамның сҿздік қорынан қҧратіады. Ол табиги вербалды карым-

катынаста қолданатын барлық сҿз қоры мен сҿз тіркестерінің қатыиас жҥйесіне тҥседі. Сонымен қатар, 

лсксикалық бірліктер саны ғана емес, ҽрі оларды функционалды сгилистикалық қҧндылықтарға сай, 

ҽлеуметтік ҽзгешелік қағидаларына сҽйкес дҧрыс қолдана білу қабілеті арқылы кҿрінеді. Бҧл сипат- тамаиыц 

ерекшслігі тек осы қабілетті меңгеру деңгейімен ғана емес, сопдай-ақ сҿзжасам, грамматика жҽне айтылу 

нормаларын бҧзбаумен де анықталады. Вербалды семантикалык нҿлдік деңгей рстінде ҽрбір тілдік тҧлғаның 

кҿрсеткіші ретіпде қабылданса, индивидуальдық тісн субъективтілік дҥниетанымдық деңгейде ғана ҿзін 

кҿрсете алады. Бҥл танымдык деңгейде кҿрініс табады. Демек, когнитивтік тҧлға- ның интеллектуалдық 

(зиялылық, парасаттылық жҽне рухани) ҿрісі ойлау ҥдерісін жорамалдайтын  
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адамның танымдық ҽрекеі і болып табылады. Ҽрбір жеке адамның бойында ҿзіндік даму болмысын, «талам 

бейнесін» білдіретін идеялар туындайды. Тҧлта санасында бҧлар сатылай тҥрде корсетіледі де белтілі бір 

ҽлеуметтік тҽжірибе мен ҽрекет нетізінде қҧрылған ҽлеуметтік жҽне мҽдени қҧндылыктар жҥйесін қҧрайды. 

Бҧа сойлеу ҽтикеті мен жекелетен свд орамдарын қолдануда байқалады, осылардың нәтижесінде біз ҿзімізте 

«таныс» тҧлғаны жиі байқаймыз. Прат\,атикалық қарым-қатынас тҧлғаның мақ- саты мен міндеттері 

нетізінде аныкталады. Оларға сҿйлеушінің ниеті, оньщ ықыласы, себептері мен нақ- ты коммуникативтік 

мақсаттарын жатқызамыз. Сойлеушініңуҽжі қарым-қатынас орнатудың нетізі бола отырып, тілдік тҧлғаның 

пратматикалық децтейін танытады. Жеке адамньтц лотикалық ойлау білім дсң- тейі анықталумен катар, 

оның ішкі толканысы мен қарым-қатынас барысындаты жағдаяттық факторла- рын айкындайды. 

Аталтан ҥш тілдік тҧлғалар деңтейінің тек соңкысы ғана индивидтің коммуникативтік мақсаттағы 

мҥмкіңдітін сипаттап бсре алады. Вербалды семаіпика арқылы коммуникативтік мҥмкіндіктерді толық 

бағалай алмаймыз. Накты қарым-қатынас барысында 65 пайызға дейінті ақпараттың мазмҧны мен маты- 

насын бейвербадды амалдар арқылы берілетіні белтілі. Котнитивті деңтей жотарыдаты сипаттауда неті- 

зінен тҧлғанын тілдік сипатына қарай батытталған. Қарым-қатынас ҽлеуметтік жҽне мҽденк қ.ундылық- тар 

жҥйесінде озте де кабылдау мен ақпараттың мақсатш баіытталуы сияқты танымдық факторлар зор қызмеі' 

атқарады. Тілдік тҧліа ҽлеуметтік верба,лды ҿзара қарым-қатынас жҥйесінде ҽзін танытып, накіы қілзмет 

атқарады. 

Тілдік тҧлға мҽселесі жҿнінде кҿптетен ғалымдардың пікірлерін келтіруте болады. Мҽселсн. Т.И.Ботин 

кҿп қабатты, кҿп қҧрамды, қҧрылымдық реттслтен тілдік мҧмкіндіктердің жиынтытын қабылдай алатын, 

дайын тілдік бірліктерді қолданатын тҥсініктерді енгізеді [1,35 б.]. 

Т.И. Ботин тілдік тҧлтаны динамикалы тҧрде сипаттайды, япш тілдік тҧлта жалпы қолданыстаты тура 

атауларды қабылдап, лексико-трамматикалық матынаны беретін, ятни кҿптетен потенциалды (мумкін) 

субституент (алмастыру) ішінен ҿзіндік ерікпен айтылым қҧралдарын таңдай отырып, интерио- ризащіялық 

сойлеуте кҿшеді. Автор іілдік іҧлға қҧрыпымының деңтейлерін тҿмендетідей тҧрде боледі: дҧрыстылык, 

интериоризациялық, калыптасқап, адекватты тандау мен адекватты синтез. Т.И. Ботин «адамды тілді 

қолданушы ретінде» тілдік тҧлтаны тҧсіндіре келе, оның сҿйлеу ҽрекет қабілеттшітін ескере отырып, 

индивидтердің психофнзикалық касиеттерін кешендітҧрде сипаттайды [1]. 

Ал, С.А.Сухих тілдік тҧлғаны: тілді меңтеру деңгейі , тілдік қарым-қатынас ҽдістерін меңтеруді жҧзете 

асыру деңтейі, қарым-қатынас орнату деңтейі, дҧниені тану деңтейі (тезаурус) сияқты кҧрделі, кҿпдеңтейлі 

функционалды жуйе ретіңде сипаттай келе, дискурс қҧрьтымында аталғаіі қасиеттері тікелей бейнеленетініи 

айтады. Бҧл қасиеттердің ҽксионентіі (сыртқа шытару), суб- станционалды (ішкі матына) жҽпе 

интенционалды (мақсатты) аспектілерін кҿрсетеді. С.А.Сухихтің айтуы бойынша, тілдік іҧлға ең алдымен 

тілді қарым-қатынас қҧралы ретіндс қолдаиатын, вербалды мінез-қҧлық ереісшелікттерійің жиынтьтты 

болып табылады [2, 87 5.J. 

Сондай-ақ, тілдік тҧлғаны В.Н. Карасик белтілі бір тілдеті лексикалық қорды иеленуші, ҧлттық мҽдени 

прототип тасымалдаушысы, ҿзінше бІр фоторобот, ҽрі дҧниетаным мақсатында, қҧндылык басымды- 

лыктары жҽне міиез-кҧлык ҽрекет нетізінде сҿздіті бекітілтен адам ретінде сипаттайды [3, 2-7 бб.]. Яғни, 

аталған жағдайда тілдік тҧлға - сҿздік тҧлта ретінде қарастырылады. Ал, С.Т. Воркачев тҧлта санатыпаи 

ҽтносемантикалық тҧлтаны бҿлім алады [4, 71 б.]. Сонымен, талымдар тілдік тҧлтаның ең басты ҧш белтісін 

атап кҿрсетеді; 
1) вербалды-семантикалық - қалыптасқан табити тілді қарапайым сииатта қолдануиіы; 

2) когнитивтік - тілдік иеархияны концептуалдық-дҧние'іанымдык сипатта жҧйелі турде іске асыру- шы; 

3) прагматикалық- тілді белтілі бір себепке сҽйкес арнайы мақсатпен қолданушы. 

Аталған деңтейлерте И.П. Сусов формальді-семантикалық, копіитивтік-интерпретациялық, ҽлеумет- тік-

интерпретациялык дсңтейлер деп басқаша терминолотиялық тҥсінік бсрсді. Яғни, тілдік тҧлғаны лексикалық. 

тезаурустық (тақырыптық сездік) жҽнс праі матикалық талдаулар тілдің нақтылыты мен коммуниканттың 

оларды қолдануындағы шығармашылық ҽрекетін береді детен пікір айтады [5, 15 б.]. Қ.Есенова қоршаған 

ҽлемді қабылдай отырып тілдік тҧлта сол ҽлемнің бҽлшеті детен тҧжырымі а келеді: «Қоршатан ҽлемді 

қабылдау - котиитивтік процесс болғандықтан, қабылданатын тҧрлі кҧбылыстар туындататыи котнитивтік 

иитерпретациялар белтілі бір доҽрежеде адамның іс-ҽрскет ететін саласының 
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ерекшелітін кҿрсетеді. Адам, ең алдымен, екі жҥйені қабылдайды: 

1) ғалам (дҧние) немесе универсум; 

2) он бір бҿлшегі болып табылатын социум» [6, 31 б.]. 

Қолданыс барысында тілімізде «...мҽдениет, ҧлтшқ менталитет' кундылықтарыныц туп нетічі тіл 

қасиетіңде кҿрІніс табады. Тілдің кҧдіретімен бейнеленілІп, шынайылықты танытады. Осы тҧрғыда ҽр халық 

тілінде ҿзі жасаған жоне табиғат дарытқан ҧлттык, мҽдеииеттІң Ізі бар деуте болады» [7. 43 о.]. Ятнн, тілдік 

т.ҧлға қандай да бір улттық тіл ортасынан қайнап шыққан, ҧлттық қҧндылыктармен қару- лантан, ҧлттық 

болмыс пен улттық рухты тҧтелдей ҿз бойына жинақтай алған жеке адам. 

Тілдік тулға ҿзіндік биік тілдік талғам дережесінде қарым-қаты наска тҧседі. Осыкан байланысты тағы бір 

коммуникативтік аспеклінің тілдік тҧлға болмысын қарастырута тура келеді. Бҧл - коммуника- тивтік тҧлта. 

Жалпы коммуникативтік тҧлға сҿйлсу қатынасына қатысушы тілдік тҧлта тҧсінІті неі ізінде қалыпта- 

сады. Одам ҽрі тілдік тҧлтаның қандай сҿйлеу қатынасында орын алуына байланысты. Етер сҿйлсу қатынасы 

хабарлау жҽне қабылдау немесе кодтау жҽне декодтау ҧдерісі арқылы ҿзара хабар аламасу тҧрінде келсе, 

онда тілдік тҧлтатҧсініті коммуникацияда елеулі мҽнте ие бола алмайды. 

Тілдік тҧлға ҽлсуметтік вербалды қарым-қатыиас тҧрінде катысымта тҧседі. Мҧндай жатдайда ком- 

муникативтік тулға: 

1) Қатысым барысында ҽвристикалық мҧмкіндіктерді пайдаланатын тҧлталық катетория тҧрііще ғана 

емес, ҽрекет етуші тҧріндеті тілдік тҧлға қҧрамыньщ бейнеленуі; 

2) екі жақты қатысым барысында тҧлталық пікірдің болуы, яғни ҽвристикалық мҧмкіндіктерді колда- іту 

барысында «адресат фаісторын» қолдану турінде кҿріиеді. 

В.Н. Карасик адамдардың сҿйлеуі барысында мынадай бес аспектіні бҿліп кҿрсетуіне болады дейді: 

1) тілдік қабілеттілііі, ятни сҿйлеу қарым-қатымасын орната алуы (бҧған адамның психикалық жоне 

сОматикалық ерекшелітін жатқызута болады); 

2) коммуникативтілік қажеттілік. яғни адресаттылық, катысыла а қатысушыларға ойын бағыттай алуы; 

3) коммуникативтілік кҧзіреттілік; 

4) тілдік сана, ішкі кҧбылыѐТың белѐенді трҧрдеті вербалды кҿрінісі; 

5) сҿйлеу мінез-қҧлықы, адамнын омірлік бейнесі мен міпезін кҿрсететін саналы тҧрдеті жуйелі ҽре- кеті 

[3, 36 б.]. 

Тілдік қабілеттілік пен коммуникативті қажеттілік тілді меңтеру мен қарым-қатыиасты жҧзете асыру- дың 

алты шарттары болып табылса, коммуникативті қуиретплік - тілдік сана барысындаты қатынас қҧралдарын 

тандап алудыц алғы шарты болып табылады. Бҧлар жеке адамның, яғни тҧлтаның айтқан немесе жазған 

мйтінінде жҧзете асу арқылы кҿрінеді. 

Сонымен қатар, коммуиикативттік тҧлтаны В.В. Красных тҧлғалық фонемен тҥрінде былай сипаттап 

береді: 

с 'ошеуші ада и - сҿйлеу ҽрекетін жҧзете асырушы тҧлка; 

Тілдік тулщ - сҿйлеу барысындаты белтілі бір білім мен ҧтым жиынтығына ие тҧлта; 

Соіі-іеу тучтасы - қатынас барысында ҿзіндік қарым-қатынас ҧстапымын қолдана білстін, тілдік 

қуралдарды (ҿзіндік лнптвистикалиқ, зс іролинтвистикалық) таңдап, қолданаттын тулға; 

Каш-іуникативтппк ту.ш - нақты бір жҧзете асыл жатқан коммуникативтік актіте қатысушы [8, і 51 

6.]. 

Бҧл сипаттаулардағы сҿйлеуші тҧлға мен коммуниқативтік тҧлға аражігін белу дҧрыс емес, ҽйтксні 

сҿйлеуші адам озініц ҧстанымы меп козқарасын нақты бір қатысымға тҧсу арқылы білдірушітҧлға. 

Қорыта келтенде, қатысым барысындағы тілдік тҧлғаны карастыруда коммуникативтік тҧлғаньІН 

болмысын анықтаута тура келеді. Ол қатысым удерісініц толық мҽнін ашуға кҿмкетеседі. Қатысымдык тҧлға 

- коммуникативтік қажсттіліті, тапымдық ҿрісі, тожірибесі жинақталтан, коммуникативтік қҧзі- реітілікті 

еркін меңтертен, катысым кодтарын (лексика-семантикалык, грамматикалык, коммуникатив- тік) 

пайдаланып, жатдаятқа байланысты ақнаратты жеткізіп жҽне қабылдап алуілы. Коммуникативтік тҧлғаның 

ақпаратты жинақтап, жеткізу ҿлшемін мынадай тҧрлерте белуте болады: уҽжділік, таным- 

ДЫҚ. 

Уәжділік - қатысым процесінің жҧзете асуына тҧрл кі болатын қажеп іліктін нҽтижесінде тілдік 

бірліктердің ақпаратты жинақтауы.
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Танымдық — тілдік бірліктер қҧрамында интеллектуалдық, эмоционалдық, мҽдениеттанымдық ақпа- 

раттардың жинақталуы. 

Бҧл ҿлшемдер тҧлғаның қатысымдыльіқ қҧзыретін кҿрсетеді. Тҧлта хабарлау мақсатында қатысым- дық 

бірліктерді қолдану арқылы ҽкспрессивті жҽне пратматикалық коммуникация функциясын жҧзете асырады 

жҽне қатысым жағдаятының ҿзтеруіне байланысты қатысымдық бірліктерді тҧрлеидіре алады. Ол қатысым 

барысында тілдік кодтар мсн сҿйлеу ҽтикеті нормаларын интерпетациялайды. 

Коммуникативтік тҧлға ҿзіндік ой жҧйесі арқылы вербалды жҽне бейвербалды қҧртшдардың кҿмеп- мен 

тілдік қатысымды орнатады. Ол қатысым жағдаятын ескере отырып, тілдік бірліктерді катысым бірліктері 

ретінде қолданады. Ятни, қатысымға тҧсуші тҧлға алдымен ҿзінің жадьшдағы сҿздерді, сез тіркестсрін жҽне 

тҧрақты тіркестерді айтылымға сҽйкес іріктеп аиады, содан кейін трамматикалық ереже неі ізінде аталған 

бірліктерді байланыстырып, ой мен танымның жҧйелі кҿрсеткішін қҧрады. Сондыктан, тілдік қарым-

қатыиастың мҧмкіндітінше сҽтті болуы қатысым кҧрылымының дҧрыс калыптасуына байланысты болса, ал 

тҧлта қатысымды орнатуда тілдік бірліктердің қабылдаушьн а нақты, дҽл жеткізілуін қамтамасыз етеді. 
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Резюме 

Автор дандой статьи анализирует имеющиеся подходы в линтвистике к концепту языковая личность и в 

частности обсуждает ето важность в процессе коммуникации. Далее определяя языковую личность, 

характеризует ето основным фактором коммуникативното процесса. 

Summary 

The author of this article analyzes the approaches to the concept of lingual identity in linguistics and highlights its importance during the 

communication. Further the lingual identity was defined and indicated as a main factor of the communication process. 

«ӘЙЕЛ» КОНЦЕПТІСН ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН САЛТ-ДӘСТҦР, 
ӘДЕТ-ҒҦРЫПТАРДЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ СИПАТЫ 

Ж.Нҧрсҧлтанқызы филол.ғыл. канд., доцент 

Қоғам мен тылымның қазірті уақыт тынысына сҽйкес дамуы тіл біліміие ықпал етіп, линтвистикада жаңа 

бағыттар меп салалар пайда болуда. Тіл ғылымындағы жаңа бағьптар мен ағымдар тың ізденістер- те жол 

ашып жатыр. Кейінті жылдардағы зерттеулер ҽтносты, ҧлт мҽдениетін тіл арқылы анықтауды нетізті қағида 

етеді. Демек, тілді тҧтынушы ҽтносты алғашқы орынға қоятын линтвистикадағы антропо- центристік 

парадитма ҿз шеңберінде жаңа бағыттарға жол ашты. Осымен байланысты М.Кҧштаева, Қ.Жаманбаева, 

Т.Снасапова, С.Жапақов, Б.Ақбердиева, Ш.Елемесова, Қ.Қайырбаева, С.Жиренов, 

Н.Аитова, А.Ҽмірбекова сынды жас зерттеушілердің жҧмыстарында тіл - таным кілті деп қаралып, 
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когнитивтік лингвистика мҽселелері лингвомҽдениеттану, ҽтнолингвистика, психолингвистика, тендер- лік 

лингвистикамен тыгыз байланыста зерітелген. 

Когнитивтік қҧрылымның негізгі ҽлементтерінің бірі - концепт. Қазіргі тіл білімінде «концепт» терминіне 

зерттеушілер тарапынан берілген анықтамалар ҽртҧрлі. «Концепт» терминін тіл аясындагы мҽселелері е 

қатысты пайдалануды тҧңтыш рет орыс философы С.А. Аскольдов 1928 жылы «Концепт жопе сҿз» 

мақаласында жариялады. С.А. Аскольдов концептінің қосымша қызметін кҿрсете отырып, оны былайша 

тҧсіндіреді: «...мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одното и тото же рода» [1]. Ал Ю.С. Степановтың кҿрсетуінше «Кон- цеттт - ҽто «стусток» 

культуры в сознании человека... Концепты не только мыслятся, но и переживаются. Они - предмет ҽмоций, 

симпатий и антипатий, а инотда и столкновений. Концепт - основания ячейка в ментальном мире человека... 

У концепта сложная структура. С одной стороны ей принадлежит все, что принадлежит строению понятия, с 

друтой стороны, в структуру концепта входит все то, что делает ето фактом культуру - сжатое до основных 

признаков содержания история; современные ассоциации; оценки; и т.д.» [2.73]. «Концепт» терминіне 

анатҧрлым сҽтті аныктаманы А.Вежбицкая бсрді. Ғалымның пікірі қазірті кезде коптетен зерттеушілер 

тарапынан қолдаутауып отыр. Ғалымныц тҧжыры- мы бойынша «концепт - бҧл ақиқат ҽлемі туралы адамның 

тиянақталған мҽдени тҧсінітіп бейнелейтін таламның тілдік бейнесі» [3.85]. 

«Ҽйел» концептісіне қатысты салт-дҽстҧр, ҽдет-ғҧрыптар этнос ҿмірінен, ҧлттық дҥниетанымынан, 

халықтық болмысынан, оныц тарихы мен мҽдениетінен мҽлімет беретін тілдік кҧндылықтар ретінде қызмет 

атқарады. 

«Ҽйел» концептісін қалыптастыратын тҧрақты тіркестердеті ҽйел лексемасы А.Смайловтың зерттеу 

еңбегінде [4], қазақ ҽйелінің қоғам ҿміріндегі, ҧлттық мҽдениеттеті ролі мен орнын силаттайтын тілдік 

деректерді линтвомҽдени батытта айқыидап, ҽйел концептісініц лексика-семантикалык, концептуалдық 

мазмҧнын аялық білім деңі ейі тҧрғысынан тҧсіпдіртең А.Байтҧрсыновтың кандидаттык диссертациясында 

[5], ҽйел қолҿнеріне байланысты атаулардың ҽтнолинтвистикалық сипаты мен ономасиолотиялық нетіз- 

дерін жан-жакіы зерттеп, ҽйел қолонеріне қатысты атаулардың табитатын тілдік жоне тілдік емес фак- торлар 

арқылы аныктап, онын ҧлттық сипатта қалыптасуы мен рухани-мҽдени ҽмірдеті орнын, ҽтномҽ- дени 

мазмҧнын қарастыртан А.Ҽлімжанова [6] зерттеулерінде «ҽйел» концептісінің берілу жолы, жалпы «ҽйел» 

лексемасыныц ҧлттық-мҽдени сипаты қарастырылған. 

Қазақ халқының ҧлттық-мҽдени ерешеліктерінің бірі - ҽдет-тҧрпы, салт-дҽстҧрі. Қай халыктың болмасын 

ҿзініц омір суртен дҽуіріне қарай тҧрмыс-тіршіліті, сол ҧлтқа тана тҽн ҽдет-тҧрпы, салт- дҽстҧрі 

қалыптасады. Ҽр елдің ҿзіне тҽн ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҧрі арқылы халыктың тҧрмыс-салты, мінез-қҧлық 

ерекшеліктері мен дҧниетанымының сыр-сипаты кҿрінеді. Қазақ ҧлты салт-дҽстҧрте, ҽдет- тҧрыпқа бай 

халық. Жас сҽби «іңтҽлҽп» жар салып жарық дҧниете келтеннен, адам картайып бҧл дҧниемен қоштасқанта 

дейінті аралык олардың ҽрбір баспалдаты, ҽрбір кезеңі ҿзіне лайықты той- томалақпен, қуанышпен аталып 

ҿткен. Тіпті ақырты демі бітіп, соңғы сапарға аттантан адамды арулап женеліудің ҿзі де халқымыздыц ҿзіндік 

ерекшеліті мол тажап салты болып қалыптасқан. Осындай салт- дҽстҧр, ҽдет-ғҧрыптардын бір катары тек 

ҽйел затымен байланысты. 

Сҽлем ету. Халық дҽстҥрінде қазак ксліншектері қайын аталары мен енелеріне, қайынаталары мен жасы 

улкен абысын-ажынта қырындап тҧрып, тізесін бҥтіп, оң қолын кеудесіне қойып, иіліп сҽлем беруі кездеседі. 

Қырындап тҧрып амандасуда ҿзіндік сыр бар. Ҧлкен кісітс қарама-карсы тҧру ҽдспсіздік болып саналады. 

Келіннің сҽлем беру салты беташар дҽстҧрінсн бастау алады. Белтілі жазушы-ҽтнотраф С.Кенжеахметулы: 

«Жана тҧскен келінді «беташар» дҽстҥрі жасалмай ешкім кҿре алмайды. Оны кҿру ҧшін ҽдейі «беташар» 

жасалады. Отан тойта жи налтан туыс-тутандар тетіс каты насады. Мҧнда «Бета- шар» жыры айтыла отырып, 

келінте онын атасы, енесі, оның басқа туыстары таныстырылып, келін олар- та сҽлем жасайды»,- дейді [7.15]. 

Ҧлксн кісілерден табақ қайтқанда да келін сҽлем ету дҽстҧрі қалыптас- қан. Ондайда ҧлкендер ҿз 

ризашылыктарын білдіріп, батасын береді. Келінніц сҽлем етуі ҽдептілік пеп сыйлаудыц белтісі ретінде 

қабылдапады. Сҽлем ҽйелте қатысты болса оны «сҽлем етті» дейді. 

Жіп(а жеңеиіеміз ибат, кҿпті білетін иман жузді адам екен, сабата с\т қҧяліын деп қазан-оишқ жацта 

салдыр-тҧлдір жҧріп ачтанжоқ, іле кіріп, НШШІҺШНЫҢ ЬЩ жатын апа бір тһерлеи отырды да, ҽуелі Шаруа-

шалмен, сосын ментен майда есендесті (О.Бҿкеев). Ҧшеуі де цабырталасып оте бертен Есенейдіц 

пҽуескесіне беттеріи бҧрып, бір тЬелеп сҽлем етті (У.Мҧсірепов). Ҧлпаіі ҧлкендерте буры-  
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лып бір гһелеп сҽлем ептй. Шынар да соны істеді, ҧяла-ҧяла, бетін жаулыгымен бҧркемелеп сҽлем етті 

(сонда). 

Қазақ халқынын ата дҽстҧрінде жасы ҧлкендерге деген қҧрмет ерекше. Ҥлкендер отырған жерге кіші 

ҧрпақ рҧқсатсыз баса кҿктсп кірмеген. Ақсақалдардан, қариялардан бала-шаға, жасҿспірім-жеткін- шектер 

ешуақытта жоғары отырмаған. Қазақ келіндері ҧлкендердің жолын ешқашан кеспеген, бетіне тура қарамаған. 

Халқымыздың осы тҽрізді ҽдет-і ҧрыптарын алташ зерттеушілердің бірі - академик 

В.В.Радлов бьлай деп жазды: «Прежде всето, от невесты требуется не задирать голову; молодой жене 

положено скромно опускагь взор, потому что ей не разрешается смотреть прямо в лицо ни одному из 

старших родственников мужа. Она должна скромно уступить дороту старшим родственникам и не смеет 

проити перед ними» [8,310]. 

-Ата,-дедім мен и'те томен қарсш. (Қашиа арът-іиаршап циьтдьщ кҿріп жҧрсем де ол кісінің жҧзі- не 

тура щраиатан инабатты келіні едімтой, цайтейін) (О.Бҿкеев). 

Ғалым А.Қобланова ҿзінің «Тыйым сҿздердің тағылымдық моні» атты мақаласында қазақ келіндері ҿзін 

ата-енесінің алдында асқақ ҧстамауына, бетін тура каратпай бір қырындай, бір тізерлеті отыруына, тҿрте 

шықпауына, даусын кҿтеріп сҿйлемеуіне, ҧлкендердің ҽңтімелеріне беталды араласпауына, оларта жол беріп, 

сҽлем жасауына қарым-қатынас сҿздерінің аса сыпайы тҧрлерін тандауына қатты мҽн бере- тіндітін айтып 

кетеді [9]. 

Отқа май қҧю немесе отқа салар. Халқымыздың тҧсініті бойынша, қасиетті от отбасының символы 

болып саналған. Қазақ халқында отқа байланысты кҿптетен тыйымдар қалыптасқан. Мысалы, оттың орнын 

басута, отқа тҧкіруте, оіты сабауға, отты аттаута болмайды. Қалыцдық кҧйеудің ҧйінің табалды- рығын 

аттатанда отқа май қҧю арқылы істелетін ырым «От ана, май ана, жарылқа!» дейтін тілек те отқа табынумен 

тікелей байланысты. Бҧл дҽстҧр бойыпша келіншек табалдырықтан аттаған бойдан, ошаққа жеткенше тізесін 

бҧтіп, сҽлем етеді. Содан кейін ҧй ортасында жанып тҧрған отқа бір бақыраш май қҧя- ды. Бҧл майды 

ҽйелдердіц бірі дайындап тҧрьш, сол жерде келіншекке бере қояды. Лапылдап жанған майдың жанына 

кемпірлер қолдарын тосып: «От ҽулие, май ҽулие, жарылқа!» деп беттерін сипайды. Бҧл ырым «сол ҧйдің 

оты сҿнбесін» детен мағынада орындалады [10,67]. Келіннің босатаны аттарда жасала- тын бҧл ырым 

сондыктан «отқамай кҧю» немесе «отқа саіар» деп аталады. 

Шашу. Ата-бабаларымыздан жалғасып келе жатқан дҽстҧріміздің бірі - шашу. Қуанышты сҽттің бҽрінін 

шашумен басталуы - арты той-томалаққа ҧласып, итілікті істерте жалтассын детен ізт і ниеттің белтісі. 

Сондықтан да халқымыз келін алташ босағадан аттатан сҽтте, кҧ
т
йе>‘ қайын жҧртына келіп тҧс- кенде. 

кыздың жасауы келтенде, отау котертенде, бҽріне шашу арнайды. Тендерлік ерекшелікке байланысты 

шашуды ҽйел адамдар шашады. 

Қанша дегенмен, біздің Бағилаш  та кҿргенді жердің қызы емес пе: «Бҧл ҥйде той кҿбейсін, шашу, 

шашу!» - деп екі-ҥш уыс конфетті ақ жоқа тып есіктен кіре шашты. Бес-аптылар шамасындағы мысық 

кҿз сары бала аң-таң. «Беретін конфетін қолта ҧстатпай, еденте шаиіқаны несі?»- детендеіі, ҽке-

шеиіесініц, содаи соң біздің бетімізте аңырая царайды (К. Сетізбаев). 

Шӛміш қағу. Халықтың тҧрмыс-тіршілітінде қандай да бір жағдайға, окиталарға байланысты қимыл-

ҽрекеттер қолданылып отырады. Солардың бірі шӛміш қағу. Бҧл ырым бойынша кокек айы- ныңбас кезінде 

кҧн кҧркіреп, найзағай жаркыраған шакта ҽйелдер сыртқа шҿміш алып шығып, ҧй айнала шҿміш қатады. 

Бҧндай бейвербалды амаадың беретін мағынасы - сҧт кҿл, ақ мол, тҿл аман болсып деп жаратқанға жасалған 

ак тілеу болып табылады. 

Онымен бірте кеше кҥн кҥркіреді! Кҧя ерте кҥркіресе ырысты жыл боларын шалдар бал аитай білді. 

Кемпірлер ҧйып айналып, шҿміш қатып, отқа ақ қҧйды (О.Бҿкеев). 

Жоктау. Коне заманнан қалған кҿп кҽде, жора-жосынның бірі - олтен адамды естіртіп, кҽніл айту, жоқтау. 

Қазактың ежелті салтында ҿлтен ердің бір жыл бойы найзасы босатада қадаулы тҧрады. Аты жал-қҧйрығы 

кҧйзеліп жылқыға жіберіледі, жҧбайы шашын тарқатып, басына қара жамылып, кҧніне ҧш мезтіл жоқтау 

айтады. Марқҧмның жылы болған соң атын сойып, найзасын сындырып, асын береді. Ҽйелінің басындаты 

кара жамылғы алынады. Қазак халқыида «беіінді тырнама», «шашынды жҧлма», «шашыңцы жайып жҧрме» 

детен тыйымдар бар. Бҧл бейвербалды амалдар тек ҽйел қарым-қатынасында кездеседі. Қаралы, кайтылы, 

зарлы ҽйел тана шашын жайып (кейде жҧлып) жіберіп, екі бетін тырнап, қаи жоса жасаған. Бҧл бейвербалды 

амап дауыс қылу. жоктау кезінде жасалады. Сондықтан қазақ шашты жҧлу, бетті тырнау, шашты жаю ҧлкен 

қасіреттің белгісі деи білген. Қазақ ҽйелдері жоктау айтқанда
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«басым қаралы, бетім жаралы» детен тіркесті жиі айтады. Бҧл жҿнінде Ы.Алтынсарин «Орынбор 

ведомствосы қазактарының ҿлген адамды жерлеу жҽне отан ас беру дҽстурінің очеркі» атты еңбетінде: 

«Сҧйекті ҧйден шығарарда ҿлтен адамның ҽйелдері ойбай салып дауыс шытарады, отан ауылдаты басқа 

ҽйелдср де қосылады; беттерін тырнап, қан қылады; бастарына тҧскен қайты-қасіретін жҧрт алдында 

қаншалық кҧштірек кҿрсеткісі келсе, беттсріііе де жара соншалық коп тҧседі»- дейді[11,169]. 

Бҧл кезде Бҿжейдің ҿз ҧйінің ішіиде цари сур бҽйбіше ишршысын іиорт башіатан. Қара шпшын 

тарқатып, екі иініне жайып саіітан. Қан солден айрылып, сҧрланып талтан жҧзіндв кок тамырлары 

білінеді. Екі бетінің ҧштары жылап жыртқан тырнақтың табыи сақтап, жарадар боп тҧр (М.Ҽуеюв).- 

Қарт ана оңыс всін жинап алды. -Ойпырм-ай!.. - деп ҿкіріп, жас жутан бетіие тырнчқ салып, қанын атыза 

осып-осып жіберді. Қаиша кісі жабылса да, кҧйік кҿтвртен ҽйел қолда тҧрмай, жҧлқып шықтьі. 

Лжачтиеңтеяі жачтыз баласып бҧріп ачып, жупыны жер утідіц бір жатын омсырай- тып ойып ҽкетіп 

бара жапщанын кҿрді. Қара шашы жайылып кепікен. Ҧрей цаптатан. кҿздерЬйц am айначып, ҧясынан 

шыта аңшаңдап: «Жан ботам-.м!» - деп зарлап, қос цолын созып ҧмтыла 'бсрді де, қҧлап тҧсті 

(Ҽ.Нҧрпейісов). 

Қорыта келгенде, тіліміздеті «әйел» концептісін қалыптастыратын осындай салт-дәстҧр, әдет-

тҧрып- тар молынан кездеседі. Әр ҧлттың ерекшеліті әтностыц салт-санасынан, дәстҧрінен, әдет-

ғҧрпынан байкалады. Ҧлттық мәдениетіміз бен ментальдық дуниесінде, болмысында әйел бейнесіиің 

сипаты, коғамдағы релі, тендерлік ерекшеліті жайында накты ақпарат алута болады. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются лшптвокулыуркые описания традиции и обычаев, касающиеся концепта 

«Женщина». 

Summary 

In this article concept «woman» concessions and traditional linguistculture about it. 

ПРИНЦИПЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ  

Т,М. Алимжанова - к.филол.н., доцент 

Протноз академика Д.С. Лихачева о том, что «двадцать первый век будет веком туманитарных наук» 

нашел подтверждение в интенсивной разработке новых культуролотических, антропоцентрических, 

аксиолотических подходов в линтвистике, что стимулировало быстрое развитие междисциплинарных 

областей туманитарных исследований, в основе которых лежит триединство «язык - человек - культура» [1, 

с.97]. 

Прежде чем товорить о принципах сопоставительното линтвокультуролотическото исследования, 
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остановимся на принципах сопоставительной линтвистики. 

Мы считаем логически правомерным и целесообразным рассмотреть принципы сопоставительной 

лингвистики, выделяемые такими исследователями, как З.К. Ахметжанова, У.К. Юсупов, 

Ҽ.Д.Сулейменова. Общеизвестно, что место сопоставительной линтвистики среди комплекса языковедческих 

дисциплин определяется не только специфическим предметом исследования, но и набором тех приемов и 

методов анализа языковото материала, которые моіутбыть обозначены как типичные именно для работ 

сопоставительното характера. 

У.К. Юсупов, в сопоставительной линтвистике выделил следующие принципы сравнения языков в 

теоретическом аспекте: 

«1) [Ipmifimсравнимости. Предполагает сбалансированность степеней изученности сопоставляемых 

языков, определение функционально сходных языковых явлений в сопоставляемых языках и рациональное 

сочетание различных подходов при сравнении языков. 

2) Принцип системности.Сравнению должны подвертаться парадитматические труппировки, а 

отдельные ҽлементы языка должны сравниваться в пределах парадитматических труппировок, т.с. рас-

сматриваться как части соот ветствующих парадитматических труппировок, 

3) Принцип терминолотической адекватности.Прежде чем приступить к сопоставительному иссле-

дованию языковых явлений, следует определить термины так, чтобы они адекватно обозначали сравни-

ваемые явления в обоих языках. 

4) Принцип достаточной тлубины сравнения.Предполатает выявление всех существенных сходств и 

различий сравниваемых языковых явлений, так как чем тлубже анализируются сопоставляемые факты, чем 

больше внимания уделяется каждому из них, тем больше шансов выявления в них новото, ранее не 

замеченното, не раскрывшетося в плане одноязычното анализа. 

5) Принцип учета степени родства и типолотической близости.Данный принцип налатает отраничения 

на выбор методов и приемов исследования. В данном случае, при сопоставлении двух разнотипных языков 

(русското-флективното и казахското-аттлютинативното) повышается роль полевото, лотическото и 

трансляционното подходов. 

6) Принцип учета положительното и отрицательното переноса линтвистических знаний.Данный 

принцип отрицает приписывание признаков одното языка друтому, т.е. линт вистические знания, добытые 

при исследовании структуры одното языка будут полезны при изучении структуры друтото. 

7) Принцип двухстороннето сравнения.Двухстроннее сравнение возможно только при условии сопос-

тавимости систем, при ҽтом оно помотает предвидеть все межьязыковые интерференции, выявить ранее не 

замеченные признаки в обоих языках. 

8) Принцип учета функциональных стилей.Тексты, привлекаемые для сопоставительното анализа, 

должны принадлежать к одному функциональному стилю. В нашем случае таким стилем избирается 

художественная литература, словари (фразеолотические, переводные). 

9) Принцип территориальной неотраниченности.Для сопоставительното анализа пространственное 

размещение языков не имеет значения, т.е. языки, как и народы - их носители, мотут быть разобщены либо 

проживать в пределах одной территории. 

10) Принцип синхронности.Заключается в привлечении языковых фактов в плане синхронии, так как 

диахронический аспект не имеет отношения к формированию сопоставляемых языков. 

11) Принцип простоты. Заключается в отработке единото метаязыка описания сопоставляемых фактов, 

понятното представителям сопоставляемых культур и народов. 

12) Принцип сокращения.При сопоставительном анализе межъязыковому сравнению подвертаются 

языковые явления, понятные и доступные представителям сопоставляемых языков и культур. 

13) Принцип учета территориальных диалектов родното языка.В данном исследовании он оказывается 

малозначимым, т ак как в основном употребляется при сравнении фонолотических систем. 

14) Принцип учета фацшитации и межъязыковой интерференции.О фащиштациитоворят в том случае, 

котда родной язык облетчает изучение неродното языка; в обратном случае товорят о интерференции» [2, 

с.9]. 

При сопоставительном изучении разнотипных языков важна роль родното языка. Именно блатодаря этому 

принципу сопоставительная лингвистика становится лингвистической основой обучения неродному языку, 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №>4(38), 2011 г. 

 

 

З.К. Ахметжанова предложила следующие принципы сопоставительното исследования применительно к двум 

разнотипным языкам - русскому (флективному) и казахскому (аттлютинативному): 

«1) Сопоставительная грамматика строится на семантических основаниях.Отправным пунктом анализа 

при этом являются содержательные катетории, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, опора на 

семантику обязательна в том случае, если сопоставительное исследование нацелено на практику обучения 

неродному языку; во-вторых, семантическое содержание служит надежным основанием сопоставления при 

различиях в системах языковых катеторий, характерных для тенетически далеких и типолотически 

контрастных языков; в-третьих, сопоставление с опорой на содержательные катетории позволяет обнаружить 

специфику каждото из сравниваемых языков ...» [3, с.30-31]. 

{<.2) Второй важный принцип состоит в том, что языки сопоставляются в функциональном плане. 

это означает, что нельзя ограничиваться сопоставлением инвентаря единиц исследуемых языков, 

необходимо определить, что общето в функционировании единиц языка и каковы различия между ними, 

каким образом, в каких комбинациях они реапьно функционируют в живой речи. Таков принцип функ-

циональното сопоставления, который реализуется через понятие катеториальной характеристики. Кате-

ториальная характеристика должна быть определена путем анализа на уровне текста. Таким образом, и 

сопоставительное исследование входит понятие «текст». 

Основной единицей уровня текста принято считать сверхфразовое единство, определяемое как сложное 

структурное единство, состоящее более чем из одното самостоятельното предложения, обладающее 

смысловой целостностью в контексте связной речи.[3, с.35-36]. 

<тЗ) Третьим принципом является учет парадитматических и синтатматических отношений языковых 

единиц. 

Парадигматическими отношениями принято считать отношения между трамматическими формами, 

расположенными в одной (инотда очень широкой и своеобразно сконструированной) семантико-функ- 

циональной плоскости трамматическото строя» [3, с.36]. 

Между отдельными элементами пара ;LJМЫ возникают отношения «подобия», синонимическото вос-

полнения, котда их значения в какой-то мере тождест венны, а сами единицы в определенных контекстах 

мотут взаимозаменяться. Однако это «подобие» является относительным и создает основу для выражения 

различных оттенков значения. 

Синтатматические отношения - это взаимоотношения между компонентами развертывающейся речи. Как 

и в парадиі матике, основное содержание синтатматических отношений составляет восполнение. 

Оценивая парадитматические отношения как относящиеся к языку, а синтатматические — как 

относящиеся к речи,выдвитаемый принцип учета как парадитматических, так и синтатматических отношений 

следует рассматривать как признание необходимости сопоставительното исследования не вообще языковой 

единицы, а реальното се употребления, ибо реальное употребление языковой единицы есть не просто 

реализация потенций этой единицы, но и фактор, влияющий, изменяющий эти потенции. Иначе товоря, 

изучая как парадитматические так и синтатматические отношения языковой единицы, мы тем самым 

исследуем изменение ірамматических форм и единиц в языке. 

«4) Четвертым, принципом построения сопоставительной функциональной трамматики является 

обязательное соответствие понятий и терминов Яі иЯ2. 

«Дело в том, что одни и те же термины, используемые при исследовании языков, принадлежащих к 

разным языковым семьям, нередко наполняются разным содержанием. По крайней мере так обстоит дело в 

трамматических учениях, трактующих факты русското и казахското языков» [3, с.39]. 

«5) В ходе сопоставительното функциональното исследования следует четко разтраничивать 

семантические и структурные функции языковых средств,что обусловлено необходимостью в практике 

преподавания неродното языка предупреждать ошибки интерференционното характера. 

Дня овладения структурой тото или иното языка одинаково важно и необходимо знание как трамма-

тических катеторий, опирающихся па определенные понятийные концепты и выполняющих семантические 

функции, так и формальных классов с полной и частичной семантической опустошенностью, передающих 

информацию о деталях языковото механизма.» [3, с.41]. 

«6) К принципу разтраничения семантических и структурных функций примыкает и принцип экспли- 

цитности сопоставительной функциональной трамматики. 

Суть этото принципа заключается в том, что в сопоставительных исследованиях при фиксации упо-  

 

 



Абай атындагы ҚазҤПУ-дыц Хабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №4(38), 2011 ж. 

 

 

требления тон или иной формы в том или ином значении обязательно должны указываться условия реа-

лизации данной формы» [ 3, с,42]. 

Как подчеркивает З.К. Ахметжанова, «из перечисленных выше принципов основополатающими являются: 

принцип опоры на семантику, принцип фунщиональното сопоставления и принцип учета 

парадитматических и синтатматических отношений языковых единиц. Принцип обязательното соответ-

ствия понятий и терминов Я] и Я2, принцип разтраничения семантических и структурных функций языковых 

средств, принцип эксплицитности сопоставительното описания объединены тем, что они определяют 

эффективность сопоставительно-функциональных исследований» [3, с.43-44]. 

В аспекте общих подходов в сопоставительной линтвокультуролотии реализуются: 

1) Синхронически-оиахронический подход, котда линтвокультуремы исследуются не только с позиции их 

существования а функционирования в рамках одното временното периода, но и с учетом их истории- че^ких 

изменений. 

2) Интерлинт$истический подход, котда сопоставляются линтвокулмуремы двух и более языков, двух и 

более трупп языков. 

3) Комплексный подход, котда за основу исследования берется комплекс всех факторов речеобразова- ния, 

коммуникации, привлекаются данные ряда смежных наук (психолинтвистики, социолинтвистики, лотики и 

др.). Данный подход разными исследователями именуется по-разному. Так, А.Е. Карлинский [4] именует ето 

макролинтвистическим подходом, А.Д. Жакупова вслед за Е.С. Кубряковой именует ето экспансионизмом. 

Мы же сочли возможным использовать нейтральное название - комплексный. 

4) В сопоставительной линтвокультуролотии осуществляется как семасиолотический, так и ономаси-

олотический подходы, что связано как с разнохарактерностью объектов линтвокультуролотическото 

исследования, так и с некоторой размытостью, трудно подающейся эксплицированию речеповеденче- ских и 

аксиолинт вокул ьту рем. 

5) В сопоставительных линтвокультуролотических исследованиях реализуются как лотический подход 

(наблюдение, синтез, сравнение), так и экспериментальный (тесты, анкеты). 

6) Вслед за В.В. Воробьевым, мы считаем необходимьтм системный подход к анализу объекта иссле-

дования дополнить семиотическим, при этом существующую трехмерную семиотическую модель 

исследования (сиптактике - отношения между знаками, семантике - отношения между знаком и ето 

значением, пратматике - отношения между знаком и человеком) шести ситма тику, в которой анализи-

руются отношения между знаком и объектом. 

Под ситматическим значением понимается актуальный смысл языковой единицы. В.В. Воробьев под-

черкивает, «вьщеление ситматики чрезвычайно актуально для исследования линтвокультуролотической 

проблематики, так как она открывает выход в предметно-понятийный, внеязыковой мир» [5, с.39]. 

Собственно языковая семантика дает общее представление о некотором усредненном классе предметов. А 

внеязыковая семантика, т.е. ситматика - это сфера специальното знания конкретных реалий, предметов, 

классов, разрядов и т.д. Именно ситматика вместе с собственно языковой семантикой и через язык 

раскрывает культуру народа. Линтвокультуролотическая дефиниция направлена на раскрытие класса 

обозначаемых предметов во всей их национальной специфике. 

Все вышесказанное, а также наши наблюдения и опыт линтвистическото анализа позволяет сформу-

лировать собственно линтвокультуролотический принцип, - как необходимость анализа объекта культуры, 

выраженното в языке, как единства языковой и внеязыковой сущности, как результат выхода за пределы 

реалемы, как потружение в нее как факта культуры. 

Выделенный Э.Д. Сулейменовой при контрастивном описании казахското и русското языков принцип 

соизмеримости языков определяется ею как возможность сопоставления языков и подтверждается 

эквивалентностью тех или иных речевых произведений (текстов) [6, с.30-31]. В применении к сопоста-

вительной линтвокультуролотии принцип соизмеримости корректируется нами следующим образом. 

Сложность, определенная размытость, слабая изученность коммуникативных, аксиолотических параметров, 

определяющих самобытность тото или иното этноса, отсутствие отлаженных методик их выявления 

затрудняют соизмеримость языков в линтвокультуролотическом плане. 

Выход из создавшетося положения мы усматриваем в необходимости за основу линтвокулыуролоти- 

ческой соизмеримости языков взять понятие функционально-коммуникативно-предметной соположен- 

ности. Иначе говоря, можно сравнивать линтвокультуремы двух и более языков, либо выполняющие  
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одинаковые функции в акте коммуникации, либо относящиеся к одной и тоже предметной области. 

Итак, сопоставительная линтвокультуролотия основывается на таких общенаучных принципах, как: 

1) синхронически-диахронический принцип; 2) интерлинтвиетический принцип; 3) комплексный принцип; 4) 

семасиолото-ономасиолотический принцип; 5) лотический и экспериментальный принцип; 6) системно-

семантический принцип; 7) терминолотической адекватности; Я) достаточной тлубины сравнения; 9) 

эксплицитности сопоставления. 

К числу частнонаучных принципов сопоставительной линтвокультуролотии мы относим следующие: 

1) Собственно линтвокультуролотический принцип, - вводится нами и определяется как необходимость 

анализа объекта культуры выраженното в языке, как единство языковой и внеязыковой сущности, как 

результат выхода за пределы реалемы, как потружение в нее как факта культуры. 

2) Инаковость - данный принцип вводится нами и определяется как необходимость при сопоставительно-

культуролотическом подходе, так же, как и в исследованиях по межкулыурной коммуникации, избетать 

оценочной оппозиции «хорошо-плохо», а исходить из идеи инаковости, что реализуется в суждении: 

материалы языка одното этноса свидетельствуют о том, что понятие представлено иначе, чем в языке друтото 

этноса. Положительная или отрицательная оцеиочность неуместны в исследованиях сопоставительно-

культуролотическото характера. 

3) Экстанаторпостъ, суть данното принципа в применении к сопоставительному линтвокультуро- 

лотинескому исследованию состоит в обязательном соотнесении некоторых констатируемых Культурных 

различий в семантике языковых и коммуникативных единиц с более тлубинными различиями в 

мировосприятии, мироощущении и миропонимании народа. Иначе товоря, сопоставительная линтво-

культуролотия должна стать объяснительной, чтобы результаты сопоставительных линтвокультуролоти-

ческих работ способствовали пониманию языка, культуры, а через них и ментальности народа. 

4) Антропоцентризм - этот принцип в настоящее время является основой ряда перспективных совре-

менных научных направлений: котнитивной линтвистики, психолинтвистики, социолинтвистики, моти- 

волотии и т.д., в том числе и сопоставительной линтвокультуролотии. 

Суть этото принципа, как отмечает Т.Д. Золотова, в том, что «человек - центральная фиту ра языка и как 

лицо товорящее, и как тлавное действующее лицо мира, о котором он товорит» [7, с. 112]. 

Антропоцентрическая направленность различна не только у разных языков, но и на разных уровнях одной 

и той же языковой системы. 

5) Этноцентризм - принцип сформулирован Е.А. Селивановой [8, с.20- 22] данный принцип был также 

введен в качестве частнонаучных принципов сопоставительной мотиволотии А.,Д. Жакуповой. 

Указанными авторами принцип этноцентризма трактуется как проявляющийся в рассмотрении взаи-

модействия этнических особенностей сознания, культуры, обычаев, традиций с номинативными принципами. 

В применении к сопоставительной линтвокультуролотии принцип этноцентризма определяется нами как 

рассмотрение взаимодействия особенностей культуры конкретных этносов с языковыми, ком му н и кати в  

н ы м и ед и н ица ми. 

Принцип этноцентризма оценивается, нами как частный случай проявления принципа антропоцентризма, 

котда исследование проводится на материале линтвокультурем одното либо двух и более конкретных 

этносов. 

6) Функционализм. Данный принцип мы вводим вслед за В.В. Воробьевым, который исходит из пони-

мания линт вокултуролотической компетенции как не только знания всей совокупности линтвокульту- рем. 

но и раскрытия их характерных функций. В.В. Воробьев отмечает: «Этот аспект осуществлен не только как 

теоретическая интерпретация, но и методолотический план изучения (преподавания) линтво- 

культуроведчсских дисциплин, ето методолотических основ» [5, с.86]. 

1 Іоказательным в этом отношении является концепция, что сама линтвокультурема может рассматри-

ваться не только как дедуктивно данная единица, но и единица, рождаемая в тексте и получающая в нем 

свою конкретную специфическую реализацию. Система и текст, дедукция и индукция оказываются здесь 

тесно связанными как две стороны единото целото. 

Значимость данных принципов определяется разнородностью явлений, объединяемых понятием 

«линтвокультурема», одни линтвокультуремы отражают национально-культурную специфику предметното 

мира этноса, как натурфакты. так и артефакты, вторые линтвокультуремы отражают особенности 
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речевото поведения, взаимоотношений людей-представителей конкретной культуры, третьи линтвокуль-

туремы оіражают аксиолотическую картину мира сопоставляемых культур. 
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Туйін 

Бҧл мақалада салыстырмалы линтвистиканың орхақ принциптері жҽне салыстырмалы 

линтвокультурологияның ҽдістемелері мен принциптері қарастырылады. 

Resume 

General principles of comparison linguistics will be discussed in this article. Approaches and principles of 

comparison linguiscultural will be considered. 

ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫ ӘРТҤРЛІ ПАРСЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ 

Р.К. Садықова - филол.ғыл.канд., доцент, Абай атындағы ҚазҦПУ 

Парсы тілі ундіеуропалық тілдер семьясына жатады. Парсы тілі ортағасырлық парсы ҽдебиетінің және 

Қайта жаңтыру дҽуіріндеті ҽдебиеттің аса бай Мҧрагері болып табылады. Қазірті кезде парсы тілін- де 

сҿйлейтіндердің саны барынша мол: бул Иран елінің мемлекеттік тілі болып барлық окімшілік - басқару, 

қоғамдық жҽне дінн салалардың барлығында қолданылуын басқа Тҽжікстанда, Пҽкістанда, Ауғанстанда, 

Парсы шығанатында орналасқан Бахрейн, Ирак, Оман, Йемен, БірІккен Араб Эмираты сиякты слдерде 

кеңінен пайдаланылады. Парсы тілінде сҿйлетіндердің саны- Иранның ҿзінде 65 милли- оннан асады 

(шамамен 90 пайыз), 'Тҽжікстаида 7 миллион астам адам, ал Аутанстанда осы парсы тілінің варианты болып 

табылатын дари тілінде 34 миллион адам, Пҽкістанда 2 миллион адам сҿйлейді. Парсы тілін АҚШ-та, 

Ҧлыбританияда, Терманияда, Ресейде і^ратын диаспора колданады. Жалпы алтапда, 61 миллион адам парсы 

тілІн бірінші тіл, ал 62 миллион адам екінші тіл деп есептейді. Ҽрине, бҧл арада барлық аумакта парсы ҽдеби 

тілі пайдаланылады деуте болмайды, ҽр жерде парсы тілінің диалектілік ерекшелікіері қалыптасқан. 

Парсы ҽдебиетінің осы ҽріппен жазылған шығармалары бар, олемте ҽйтілі талымдар мен ҽдебиеттің 

таламды таңқалдыртан тамаша ҧлтілері дуниете келді. Осы жаңа парсы тілінде классикалық ортатасыр- 

лықҽдебиет қалыптасты, Фсрдоусидің, Рудакндің, Хафиздің, Омар Хайамның шытармалары парсы тілі- нің 

ҽталоны тҧрінде танылады. Аталған атакты адамдардың шытармалары ҽлем мҽденистінің бай коры- на 

қосылған. 

Парсы тілінің ҽлеуметтік лингвистикалық жағдайын қысқаша турде тҿмендегіше сипаттаута болады: 

Бірінші. ТІарсы ҽдеби тілі классикачык парсы тілінен фонетика (ҽсіресе дауысты дыбыстарта байла- 

нысты), морфолотия, синтаксис, лексика жактарынан ҧлкен айырмашылықтарта ие. Қазірті кезде ауыз-  
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екі сҿйлеу тіліне жақындау, соған бет бҧру ҧрдісі байқалады, бҧтап ҽсіресе, XX тасырда парсы прозашы- 

лары жасаған туындылар зор ҽсер етті. 

Еішшіі. Қазірі і парсы ҽдеби тілі Ирлнның ресми тілі жҽне білім беру жҧйесінің тілі болып табылады. 

Бірақ парсы диалектілері ҿте коп, сондықтан парсы интеллнтенциясының тілді толық меңтертен топта- рында 

қостілділік сипат бар деп саналады, ятни олар казірті парсы ҽдеби тІлі мен дналектілік ерекшелік- терді 

араластыра пайдаланады. Оларда мазепдеран, тштян спяқты иран диалектілермен катар ҽзірбайжан, тҧркімен, 

қашкай спяқты тҧркі диа. іектілері де бар. 

Ушінші. Парсы ҽдеби тілін линтва франка деп саңауға болады. 

Тӛртішпі. Парсы тілі мемлекеттік тіл бола тҧра, орта білім беру жҧйесінде араб тілі міндетті пҽн болып 

саналады, бҧл тіл парсы тіліне ҧлкен ҽсер етуде. 

Бесінші. Қазірті кезеңце линтвистикалық жҽне ҽкстралинтвистикалык фактОрлардыц салдарынан қазірі і 

парсы тілі диалеютілерінің арасыпдағы айырмашылықтар анығырақ байқплуда. Бҧл жайт ауызекі сҿйлсу 

тілінде басталады да, кейінірек жазба мҽтіндердің стилі мен фразеолотиялық қҧрамына кҿріғщі. Парсы тілін 

зер ттеушілердің кҿзқарастары бойынша бҧндай айырмашылықтар бҧтінті тапда іртелі сипат алып отыр, яғни 

тілдің барлық қаттауларына тҽн болып отыр. Қазірті Иран, Аутанстан жҽне Тҽжікстан аумакл арында ҿзара 

туыстас ҧш мемлекеттік тіл бар деп айтута болады, олар: парсы, дари жҽне тҽжік тілдері. Парсы тілі мен дари 

араб ҽліппесін, ал тҽжіктер XX тасырдың отызыншы жылдарынан бастап кириллшепі қолданғанымен, ҧш 

елдің тҧрғындары ҿзара еркін тҧсінесе алатындай дҽрежеде. 

J (арсы лекспкасы -тіл материалдарының ең маңыздысы. Парсы тілінің лексикасы ҿте ҧзақ тарихты 

қамтиды. Араб шапқыпшылышнан кейіп парсы тіліне кҿптетен сездер араб тілінен енді. Нетізті сҿздікті 

кҧрамды иран жҽне араб лексикасы қҧрайды. Парсы тілінде араб тілінен баска тҧрік-монтол, батысеуро- 

палық, орыс, трек, ҧцді тілдерІнен ентеп кірме сҿздер бар. Ал кҿптетен сҿздер араб тілінеп парсы тіліне 

ентен. (Мысалы: [кстаб] кітап, [мҽсджед] мешіт, [суре] суре араб тілінен^і-^ [сҽмавҽр] самауырып, [бопже] 

бҿшке орыс тілінен, [йасавол] кҧзет монтол тілінен, ^^-4^ [филсуф] философ трек тілінен, [кечекчи] тҧрік 

тілінен. и"[конфорҽнс] конференция, [режим] 

режим француз тілінен, [компитур] компьютер атылщын тіліиен, [фҽлфҽл] бҧрыш санскрит 

жонс т.б.). 

Ііліміз Етеменді ел болғаннан бсрі Қазақстанның жоғары оку орындарында парсы тілі нетізті жҽне екінші 

шытыс тілі ретінде оқытылып жатыр. Осы орайда, парсы тілін ҧйретудс типолотиялық кҧрылы- мы ҽртурлі 

парсыжҽне қазақтілдсрі лексикасының салыстырмалы с и паттам а с ь1 на то кт; и i а й ы қ: 

Фонетика мен трамматиканы меңтертепдетідей лексиканы мецтеру барысында сіуденттердіц ана тілі ҿз 

ықпалын кҿрсетеді. Бҧл тиімді немесе тиімсіз ықпал болуы мҧмкін. Оныңтиімді-тиімсіздіті екі тілдіц 

лекснкасындаі ы ҧқсастықтар мен ҿзтешеліктеріне байланысты. Парсы жҽне казак тілінде ҿте кҿп ҧқсас- 

тыкдар бар. Соңдықтан парсы тілін, оның создерін итеруде сіудснттердіц ана тілі қандай ықпал етстінін білу 

ҧшіп басіапқы сатыда ҽтілетін парсы тіліиің лексикасын қазақ тІлінің лсксикасымен салыстыру керек. 

Осының нҽтижесінде екі тіл лексикасының арасында қаңдай ҧқсастыктар, қандай ерекшеліктср барын 

анықтаймыз. ¥қсастық бар жерде ол ықпал тиімді болады [ 1 ]. Ҽр тілде создердің екі жағы бар: 

а) сҿздін формалық (тур ) жағы (ауызша сҿзде еездердің дыбыстық бейнесі) 

ҽ) создердің матынасы [2]. 

Парсы тілі мен қазақ тілі лексикалық жҧйелерін салыстыртанда мынандай ҧқсас қатынастарды кере 

аламыз: 

1. Қазак тілі мен парсы тілі екеуі екі тілдер тобы болтанымсн. бҧл екі тілдс айтылуы да, матынасы да бір-

біріне сҽйкес келетін сездер бар. Оларға мына сҿздер жатады. Мыса:іы: [булбул] «бҧлбҧл», [тол] «тҧл», 

[тути] «тоты», [нон] «пап», [алефбо] «ҽліппе», [пок] «пҽк» жҽне т.б. сҿздер парсы тілінсн біздің қазак тіліне 

еніп сіңісіп кеткен. Детенмен, мундай создерді айтқаңда, айтылуыңда аздап езтешелік болады. Бҧл 

қиындыкты фонетикалық жаттытулар барысында жойып, создердіц парсы тілінде айтылуына кҿңіл болу 

қажет. Бірақ мҧндай сҿздің мағынасын меңтеруте ешқандай киындык болмайды. Осы секілді парсы тілінсн 

ентен сездердің саны қазақтілінде шамамен 3 мыңнан астам. 

2. Екінші топқа парсы тілі мен қазақ тілінде дыбысталуы ҧксас болғапымен, мағынасы жағынан сҽй- кес 

келмейтін сҿздер жатады. Мысалы: парсы тілінде [су] детсн сҿз «бағыт», «тарап» детен мағынаны берсе, бҧл 

сҿз қазақ тілінде жер бетінде кездесстін кҽдімті тасты бсреді [3]. Парсының [табан] созі парсы тілінде 

«жарық» детен мағынаны береді , ал бҧл сҿз қазақ тілінде адамның дене мушесінің бірі болып  
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табылады. Осы секілді сҿздердің саны оншапықты кҿп емес. Детенмен, дыбысталуы жағынан ҧқсас, бірақ 

матынасы жатынан ҿзтешіліктері бар сҿздерді пайдалантанда студенттср интерференцияға таи болады. Ятпи, 

оқу барысында студент [су] сҿзіне кҿзі тҧскенде немесе есіткенде кҧнделікті қазақтілінде қолданатын «су» 

деп ойлайды. Мунднй жағдай тиімсіз ықпалта соқтырып сіуденттердің тіл ҧйренуіне ҽбден киындықтар 

тудырады. Сондыктан, ҽсіресе алғашқы сатыда оқытушы интерференцияны болдыр- мау ҧшін арнайы жҧмыс 

істеп, сабақ барысында ана тілінің интерференциясын ескеріп, арнайы жҧмыс істеулері керек. 

Бҧл топқа жататын сҿздер парсы тілін жацадан мецтеріп жатқан қазақ тілді студенттерте қиындық 

тудырады. В.В. Акуленко мҧндай сҿздерді «аудармашының жалтан достары» деп атайды[4]. 

3. Дыбысталуында ҧқсастық жоқ, ал матыналары жартылай ғана ҧқсас сҿздер, яғни екі тілдеті сҿздер- дің 

кейбір матыналары тана сҽйкес келтенімен, басқа матыналары белек болады. Бҧл создерді екі топқа белуте 

болады: 

а) парсы тілі сҿзінің матытіа аясы қазақ тілі сҿзінің мағына аясыпан кеңірск. Мысалы: [шир] «арыс- тан», 

«сҧт», «кран», [шанҽ] «тарақ», «иық», [пҽрдохтап] «тҿлеу», «орау», [курси] «орындык», «кафедра», 

«трибуна», [сир] «тоқ», «сарымсақ», «салмақ» (елшем бірліті) болып табылады. 

Мысалы: сіуденпер бастапқы сатыда [мҽн шир хурдҽм] детен сойлемде [шир] сҿзініңтек «арыстан» детен 

мағынасын біліп, ал калтан матыналарын білмесе «мен арыстан жедім» деп аударады. Бҧл создің сондай-ақ 

«сҧт», «кран» детеп макыналары бар. Осы сҿйлемді «мен сҧт інттім» деп аударса дҧрыс болар еді. Сол ҧшііі 

бастапқы сатыда окытушы алдымсп студенттерте создердің мағьшасын жҽне олардың матынасына карай 

сҿйлемде қолдануын ҧйрету қажет. 

ҽ) парсы тілі сҿзінің мағына аясы қазақ тілі сҿзі мағына аясынан тарырақ: Мысалы: [зиба], [қҽшҽнт], [маһ], 

[хоштҽл] «ҽдемі», [ханҽ], [мҽнзел] «ҧй», [доктор], [тҽбиб], [пҽзҽшк] дҽрітер, [бҽччҽ], [тҽфл], [пҽсҽр], [кудҽк] 

«бала», [хилитҽр], [Һоққҽ], [кҽлзк], [хҽйле], [һоқҽбаз] «ку» жҽне осы секілді создерді коп- теп келтіруте 

болады. 

Матынасы қазақ тіліндеті сҿздерден тар болып келетін [хатернак], [пор хатҽр], [вҽһшҽтнҽк], [һолнҽк] 

«қоркынышты» сияқты сҿздсрдің парсы тІJ[iндe жоқ матыналарын и іуден ітер ҿз ана тілдеріндеті осы 

сҿздерте сҽйкес сҿздердің барлық матыналарында қолданады да, қате жібереді [5]. 

4. Екі тілдсті создердің дыбысталуы бір-біріне ешқандай ҧқсаспатанымен, матыналары бір-біріне сҽйкес 

келеді. Мысалы: [данештаһ] «университет», [данешджу] «студент», [исітаһ] «аялдама», [кҽтаб форуши] 

«кітапхана», [форушҽндҽ] «сату'шы», [нҽвнсҽнде] «жазушы», [амузтҽр] «оқытушы» жонс т.б. создер. 

Осы орайда, парсы тілі меи қазақ тілінің сҿздерін салыстыртаида, олар мынандай топтарға бҽлінеді: 

а) парсы тілі: жалаң сез, қаіақ тілі: жшіаң соз, мысалы, карханҽ«завод», кармҽнд «жҧмысшы», ботбан 

«бақташы», дҽсткеш «қолтап» жҽне т.б. 

ҽ) парсы тілі: жалаң сҿз, қазақ тілі: екі немесе сҿз тіркесі, мысапы, форузҽн «сҽнбсйтін жарық», сҽдж «жҧз 

жылдық» жоне т.б. 

б) парсы тілі: сҿз тіркесі, қазақтілі: жалац сҿз, мысалы: [һҽм іпҽһри] «жсрлес», [рҽфт-о омҽд] «қаты- нае». 

[і иро-тир] «тҿбелес». [чҽһар пайе] «орындық», [отеш зҽбон] «шешен» жҽне т.б. Студенттср осындай 

матынаны айтқанда, ҿз ана тілінің ерекшелітіне сҧйснеді де, парсы тілінде сҿзтіркесін қолдану- ға тырысады. 

Осындай создердің топтастыра отырып, парсы тілі мен казак тілі сҿздерінің арасыпдаіы ҽртҧрлі ара- 

қатынас қазақ студент балаларының парсы тілі сҿздерін меңтсруіме тиімді жҽне тиімсіз ықпалын титізе- тінін 

ескеру қажет. Осы орайда, жотарыда кҿрсетілтен біріниіі топтаты сҿздерді ҧйреніп жатқан студент- тсрде 

интерференция туындауы мҧмкін емес. Ҿйткені парсы тіліндеті сҿз бен оньщ қазақтіліндеті бала- масынын 

матыналары бірдей, тш басқа тонтаты сҿздер интерференцпяньіңіуындайтын козі болып табы- лады, ҿйткені 

студенттер ҿз ана тіліндетідей парсы тілінде де осы матынаны білдіреді деп қателесуі мҧм- кін. 

Лексиканы ҽдістемелік тҧртыдан топтастыру мҽселесін шешудің бірнеше жолдары қарастырылтан. 

Олардың ішіндеті ең кҿп таратаны-оқытудыц мақсаты мен сҿздерді ҧйренуде кездесетін қиындыктарды 

ескеру. Ғалымдардың пікірлерін сарапқа сала келе С.Ф. Шатилов сҿздерді репродуктивті т\рде мсңтеру- дс 

қиын тиетін факторлар ретінде мыналарды кҿрсетеді [6]. 

1. Ана  тілі мен шетел тіліндеті сҿздердің мағыналары бір-бІріне сҽйкес келмейтін сҿздерді меңгсру 
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қиын тиеді де, матыналары сҽйкес келетіндерін ҧйрену оңай болады. 

2. Шетел тіліндеті сҿз тіркестерін меңтеру оқытудың бастамқы сатысында студенттерте біршама қиындық 

тудырады, 

3. Сҿздер жасалу жолдарына карай тҧбір, туыпды, біріккен создер болып бҿлінсді. Шете.п тілін жаңа 

ҧйреніп жҧртен тіл ҧйренушіте қысқа /яғни тҧбір/ сҿздерді есте сақтау, оларды тыңдап отырғанда, бір- бірінен 

ажырату қиын, 

4. Накты /деректі/ маі ыналы сҿздер абстракт/дерексіз/ мағынасы бар сҿздерте қаратанда ҽлдеқайда оңай 

есте қалады. Мысалы: наісты шағыналы сҿздер:[исттаһ] «аялдама», [хабтаһ] «жаттахана», [данҽштаһ] 

«университет», [даруханҽ] «дҽріхана» жҽнетаты баскалар абстракт/дерексіз/ мағыналы, [замҽн] «кепіл», 

[мҽхсус ] «ерекше» [тҽлҽбҽ] «жеңіс» жҽне т.б. сҿздеріне қаратанда жеңілірек меңтеріледі [7]. 

Осылай, екі тілдің лексикалык жҧйелерш салыстыру нҽтижесінде парсы тілі мен студен ттің ана тілін- деті 

сҿздер арасындағы айырмашылықты анықтау арқылы оіз олардың казак студенттерінің парсы тілі сҿздерін 

меңтеруіне тиімді, тиімсіз ықпалта кҿңіл аударамыз. Оқытудың бастапқы кезенінде аіта тілі дат- дылары басым 

болтандықтан, оньщ шетел тілін меңтеруте тиімді, тиімсіз ықпалы болатыны сҿзсіз, ал екі тілдеті еҿздердің 

ҧқсастығы мен айырмашылығын білу арқылы ana тілінің шетел тіліне титізер кері ықпалын /интерференцияны/ 

бірте-бірте жоюдың да жолдарын табуға болады.Отаң студентіердің шетел тіліндеті сойлеу тҽжірбиесін 

жстілдіру арқылы қол жеткізіледі.Осы еебепті парсы тілі лексикасын ҽдіс- темелік турғыдан топтастырьіп, 

олардын қиындық дҽрежесін аныктаудың маңызы зор. 
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Резюме 
В ҽтой статье рассматривается сравнительный анализ лексики персидското и казахското языков. 

Summary 

Comparative analysis of lexis of persian and Kazakh languages is considered in this article. 

ACADEMIC WRITING AND ITS ROLE IN TEACHING ENGLISH Victoria Subbotina - KBTU General 

Education Faculty English l anguage Department 

Academic writing plays an important role in the process of teaching English because it has a close connection with 

the di scours a I and cognitive aspects. Liz Hamp-Lyons and Ben Heasley see academic writing as a form of problem-

solving in which the writer is faced with two main tasks: a) generating ideas, and b) composing these ideas into a 

written text that meets the needs of a reader and efficiently communicates the author's message, in generating ideas we 

promote group work, brainstorming and visualizations such as clustering. In transforming these ideas into a written 

form we guide students in exploring the use of information structures such as generalizations, definitions, the use of 

Situation - Problem - Solution - Evaluation, and the Introduction - Method - Results - Discussion structure used in 

research papers. We recommend that students keep a log book of extracts from readings that strike them as interesting 

and useful from a writer's point of view. These extracts can highlight a range of items, such as language expressions 

that can be used to signal support for an argument, or ways of moving from one topic to another /1, p. 11/. 

Analyzing writing as a teaching process we conclude that it is useful for students because they can express their 

opinion and main ideas on the topic. As we know writing is clearly a complex process and teachers of the
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English language should teach their students how to improve their writing skills. 

Paying a special attention to academic writing we have to mention the six steps of the writing process elaborated by 

Dorothy E. Zemach and Lisa A. Rumisek /2, p. 3/: 

Table 1 - The six steps of the writing process 

 

According to our research we conclude that these six steps are compulsory for students to know because this is the 

best way to improve their academic writing. This table shows the process of academic writing that develops students‘ 

logical thinking. 

There is a need to analyse another model of academic writing process. For successful writing students should keep 

in their memory the following steps elaborated by Mary R. Colonna and Judith E. Gilbert: 

1) to write the introduction with the thesis statement (reasons, research findings, examples, case study, facts, 

statistics); 

2) to create a body paragraph 1 with the definite topic sentence; 

3) to write a body paragraph 2 with the topic sentence using details and examples; 

4) to elaborate a third paragraph with the topic sentence on the subject; 

5) to create a conclusion (restatement of thesis). 

Analysing the process of academic writing the authors try to show the most important aspects that should be taken 

into consideration by students. The key fact of this model is that the writer should stick to the point constantly. If the 

author gives examples, reasons, scientific findings or details in his/her essay, he/she analyses the problem impartially. 

This is the most interesting part of his/her essay. 

This process can be shown in the following way /3, p. 61/:  

Pre-writing 
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Block diagram 1 - A five-paragraph classification essay 

INTRODUCTION Set to be classified Categories 

Thesis statement 

BODY PARAGRAPH 1 Topic sentence Details and 

examples 

ransitional sentence 

Transitional sentence 

BODY PARAGRAPH 2 

Topic sentence Details and 

examples 

BODY PARAGRAPH 3 Topic 

sentence Details and examples 

CONCLUSION 

There is another diagram of a cause-and-

eff'ect essay elaborated by Mary R. Colonna and 

Judith E. Gilbert. The authors of this model show a definite correlation between unity and coherence /3, p. 105/: 

Block diagram 2 - Organizing a Cause-and-Effect Essay 

Introduction 

Approach 

Support 

Thesis 

BODY PARAGRAPH 1 Topic sentence Support 

BODY PARAGRAPH 2 Topic sentence Support 

BODY PARAGRAPH 3 Topic sentence Support 

CONCLUSION Restatement of thesis Summary of main ideas Opinion 

Therefore, analysing various specific features of academic writing we consider that there are many types and 

styles of academic writing. Therefore, different levels of formality are recognized in the following way /1, p. 17/:  
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various points of view of different scholars we have to pay a special attention to the following aspects: 

1) start with ―material‖; 

2) start with ―purpose‖; 

3) start with ―audience‖. 

While checking students' essay up the teacher of the English language should pay a special attention to the 

following criteria: 

1) using linking for cohesion; 

2) the language of coherence and connection (however, for example, also, otherwise, on the contrary, but, in 

contrast, in conclusion, thus); 

3) the honesty principle (using references and details from different sources); 

4) the language of generalization; 

5) writing a literature review in a proper way. 

As we know the language of academic writing is various and vivid, for example, the author could use different 

grammatical tenses: the Present Simple Test, the Past Simple Tense, the Present Continuous, and the Present Perfect 

Tense. 

In writing and academic discussion there are some general ―rules‖ for the use of tenses that are helpful to 

remember: 

1) refer to work done by specific individuals in the past tense; 

2) refer to generally accepted facts and principles in the present tense; 

3) refer to work that the author will build his/her own work on in the present perfect tense /1, p.l 16/. 

In writing about a process we need to describe a sequence of events - the order in which they happen. This can be 

achieved through the use of sequence connectors, such as those in Table 2 /1, p. 90/: 

 Table 2 - Different levels оі Formality 
 Academic Non-academic 

Reader academics family and friends 

Content serious thought Conversational 

Style complex sentences showing considerable 

variety in construction 

most simple and compound sentences joined by 

conjunctions such as andor but 
Organization clear and well planned less likely to be as clear and as organized 

Grammar likely to be error free may not always use complete sentences 

Vocabulary technical and academic language used 

accurately 

use of short forms, idioms and slang 

According to this ta jle we are thinking about three key elements: audience, purpose and material. Analyzing 

Table 3 - Useful sequence connectors for describing a series of events 
Sequence connector Purpose 

First used to denote the first step in a process  

Firstly   

First of all   

Second used to denote the second step in a process  

Secondly   

Third used to denote the third step in a process  

Thirdly   

Next used to denote any new step in a process  

After that   

Last used to denote the last step in a process  

Lastly   

Final   

Finally   ----  
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In conclusion it is essential to sum up that academic writing is closely connected with the English language teaching 

process. The most specific feature is that students should know different sentence structures, types of paragraphs 

(descriptive, process, opinion, comparison, contrast, problem, solution paragraphs). According to aforesaid information 

academic writing develops students' logical thinking and the English language writing skills. 

1. Hamp-Lyons, L, Heasley, B. "Study writing: A course in writing skills fur academic purposes. " The United Kingdom: 

Cambridge University Press, 2006. —213 p. 

2. Zemach, D., Rumisek, L. ".Academic Writing from paragraph to Essay. " Spain: Macmillan, 2005. - 130 p. 

3. Colonna, М.. Gilbert J. ―Reason to Write: Strategies for Success in Academic Writing. " China: Oxford University 

Press, 2006. -210p. 

Тұйін 

Мақалада академиялық жазута ҧйретудің нетізті жолдары туралы ақпарат ҧсынылады. Автор ҽссе қҧрылымың талдап, 

атылшын, тілінде академиялық жазуға ҧйретудің мҽні мен ролін кҿрсететін диатраммалар мен кестелер ҧсынады. 

Резюме 

Статья включает информацию об основных подходах в обучении академическому письму. Автором проанализирована 

структура ҽссе, а также предложены для рассмотрения диатраммы и таблицы, которые отображают сущность и роль 

академическото письма в обучении антлийскому языку. 

ҦЛТТЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ ЖӘНЕ АУДАРМА МӘСЕЛЕС1 

Б.С. Қарағҧлова - филол.ғыл. канд., Ақтҿбе мемлекеттік педагогикалық институтының доценті 

¥лттық терминологияны қалыптастыру қазіргі таңда ҿзекті мҽселелердің бірі болып табылады. Себебі еліміз 

бен тіліміз ҥшін термимологияның алар орны ерекше. Академик Ҽ.Қайдар мемлекетіміздің дамуы ҥшін оның 

ҧш татанының бірі- терминолотмяеы (оның бато, жаңару кҿзі) берік болу керектітін атап кҿрсетсді. Қазак 

тілінде қазірті кезеңце улпъіқ терминолотияны қалыптастыру жан-жақты зертте- луде. Бҧл мҽселемен айпалыс-

ып жҧртен ғалымдардың пікірлерінс ортақжайт «терминдерді қалыптастыруда тіліміздің бар байлығын сарқа 

пайдалану». Аталтан мҽселете А.Байтҧрсынов кезеңіиен бастаті қазірті танда терминолотия мҽселесімен 

жҥрген (О.Қайдар, Ҿ.Айтбай, LLI.Қҧрманбай ул ы, С.Исакова т.б.) ғалымдар да ерекше кҿңіл беліи, зерделей 

зерттеу ҥстінде. 

Қазақ тілінің термимологиясы байырғы сҿздердің негізінде қалыптаскай терминдерден, кірме жҽне 

созжасам тҽсілдері арқылы жасалған, аударма арқылы жасалған терминдерден тҧрады.Соның ішінде ҧлттык 

терминолотия!іы қалыптастырудың казірті таида кҿптетен жолдары карастырылып, бір ізте тҧсі- рілуде. 

Олардың бірі-кінартен создерді қайта жаңғыртып, термин ретінде қабылдау болса, сонымен бір- те 

жалпыхалықтық лексика, аймақтык. кҽсіби т.с.с. сездердің деңтейіп кҿтеріп, оларды термин деңтейіне жеткізу 

(Ш.Кҧрмаіібайҧл ы). Осы бағытта кҿптстен кҿнертен. аймактық, кҽсіби (баж, сарбаз, кіреуке, қужат, шабапдоз, 

опа,байрақ, салық, сжім т.с.с.) сҿздер терминдер қатарынан орын алды. Б^л термин- жасамдаты нетізті жҽне 

утымды жолдардың бірі болып табылады. Корсетілтеи жайт ^ттттық терминдерді қалыптастыруда оз тІліміздің 

ҽлементтерім пайдаланумен байланысты. Сонымен бірте тілімізде тҿл тер- миндерді қалыитастыруда туыстас 

тілдердің ҽлементтерің пайдалану да кездеседі. Детенмен терминолотия мҽселесінде кірме сҿздерді ҧлтшқ 

тілде сойлету проблемасы да жоқ емес. Ксз келтеп тілде кірме сҿздердің, атаулардың болатындығы да белтілі. 

Оның ішінде ғылым мен техника қарқынды дамш жатқан қазірті тан тілімізте кҿптетен кірме терминдерді қоса 

ҽкелуде. Қазақ тіліндеті кірме термиңдерді екі топқа боліп қарастыруға болады: 1. араб-парсы сҽздері нстізінде 

қадыптасқан терминдер. 2. орыстілі жҽне орыс тілі арқылы ентен термшщер. Араб-парсы сҿздері нетізінде 

қалынтасқан терминдер шығу тҿркіні жағынан шытыстық болып келетіндіктен қазақтың тел терминдеріне 

ҧқсас болып келеді. Қазақ тіліндеті бҧл терминдер нетізінен жалпы хапықтықтілге сіңіп жымдасып кеткен. Бҧл 

жҿнінде Р.Сыздық: «Олардың (араб-парсы создерінің) едҽуір бҿліті қазактың жалпыхалықтық тіліне сіңісіп, 

қалыптасып, 
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ертеден қолданылып келе жатқандар»( I ;74) деп, қазақ тілін арабыланған топқа жатқызады (айқындап қойған 

біз). Сондықтан қазақ тіліне қазақ тіліне араб-парсы тілдсрінен ентен сҿздер қазірті таңда тҧрлі ғылымдар 

саласының терминолотиялык лексикасының қҧрамынан да орын алуда. Бҧл жҿніңде 

Н.А.Баскаков тҧркі тілдеріндеті араб-иарсы сҿздері туралы былай дейді: «Олардың кҿпшіліті - діни ҧтымдық, 

тылыми, ҿндірістік лоне қоғамдық-саяси терминдер»(2;35). Қазақ тіліидеті араб-парсы сҿздері нетізіиде 

қальштасқан терминдер тіліміздің ішкі заңцылықтарына бағынып қалыптасқан, олар тек қана сырт формасын 

tana озтертіп қоймай, сонымен бірте ішкі формасын да жоғалтқан. Бҧл мҽселе тҿңіретін- де С.Исақова да 

айтады: «Торкіні шытыстық терминдер терминолотиялык омонимияның басымдылыты- мсн.терминдік мҽннің 

байыртылытымен, қазақ тілінің ішкі заидылытына толық батынуымен ерекшеле- неді» (3;67). Сондыктаи араб-

парсы тілдерінен ентен сҿздер нетізінде қалыптасқан терминдер тілдіц дамуына, тіл тазалығына т.б. 

мҽселелертс кҿп зиянын титізе қоймайды деп ойлаймыз. Ал скінші топтағы 

- орыс тілі жҽне орыс тілі арқылы енген терминдер жоғырыда кҿрсетілген мҽселелерге, оның ішінде ҧлттық 

терминологиямыздың қалытпасуына кедіргі келтіретімі сҿзсіз. ¥лттық терминдерді қалыптасты- руда бҧл 

мҽселе ҿзекті мҽселелердің бірі. Аталған халықаралық терминдер туралы қазақ тіл білімінде терминология 

мҽселесімен айналысқан ғалымдардың барлыгы да ерекше коңіл бҿлген жҽне олардьщ арасында қарама - қарсы 

пікірлер қалыптасқан. Оның бірі - бҧл терминдерді аудару керек деген нікірде болса, екінші топтағы ғалымдар 

- халықаралық терминдерді аударуға болмайды, бҧл ҿркениеттен бас тарту- деген иікІр айтады. Кірме 

терминдерді аудару керек детен лікірді жактіаушы А.Байтҧрсынов: «Мҽдени жҧрттардың тіліндеті 

ҽдебиеттерін, тылыми кітаптарын қазактіліне аудартанда пҽн сҿздерінің даярлытыиа қызықпай, ана тілімізден 

қарастырып, соз табуымыз ксрек. Сонда біздің ҽдебиетіміздің тілі таза болады» (4;350) десе, ал Ҽ.Қайдар: 

«Қазақ терминологиясына жаңаша кҿзқарас» атты еңбегінде халыкаралық термиидерге ерекше тоқталып, 

оларды термин ретінде қалыптастыру жҿнінде былай дейді: «Тіліміз ҧшін кажет, бірақ дҽл баламасы жоқ, 

аударуға келе бермейтін интернационалдық терминдер мен атауларды қазақ тілінің ҿз ерекшеліктеріне икемден 

қабылдау. Осы мҽселеге қатысты екі нҽрсеге кҿңіл аудару керек: а) ҽсіресе, интернационалдық термин-

атауларды қазақшалаудың қажеттілітін анықтау, оларды практика талабына сай бірінші, екінші, ҧшінші 

кезектеті топтарға бҿліп қарастыру; ҽ) оларды аударудыц принципі мен тҽсілдерін аныктау. Халықаралық 

деңтейде қолданылып, танымііл болған, қазақша аударута келмейтін, келсе де тер.миндік матынасы дҽл 

берілмейтін интернационалдық термин-атауларды қазақ тілінде де қалыптастыру, туракдандыру қажет. 

Орыс тілінен (жалпы славян тілдерінен) ентен термин-атауларды мҧмкін болғанынша қазақша ауда- рып 

қолдаиу; аударуға келмсйтіндерін бҧрынп>ідай сол қалпыида емсс, қазақ тілінің фономорфолотия- лық 

ерекшеліктеріне ҧйлестіре қабылдау. Жалпы алғанда, орыс тілінің терминолотиялык коры негізінен еуропа мен 

шығыс елдсрі тілдерініц ҽлеменптерінен тҧрады. Таза орыс тілінің лексикасын қазақ тіліне толығымен аударып 

қолдануға боллды.»(5;18). Біз де жоғарыда кҿрсетіліен ғалымдардыц пікірлеріне қосыла отырып, халыкаралық 

тсрминдерді терминдік қасиеттерін сақтай отырып, қазақ тіліне барынша аудару керек деп ойлаймыз. Себебі 

кірме терминдерте толы тіл тҧсініксіз тілте айналатыны белтілі жҽне қазақша терминдердің дҧниете келуі 

қалыптасқан ғылым тілін бҧзу емес, қазақ терминолотиясын қалып- тастыру болып саналады. Кірме 

терминдерді тҿл тілімізде сҿйлсту барысында аударманың ролі ерекше. Аталтан терминдерді аудару 

барысында тілдің шҧбарлытьт азаяды, тҿл терминдеріміз пайда болады, сез- дік қҧрамымыз кеңейе тҧседі, ец 

бастысы ҧлттык термиполотиямыз тҧракталып, ғьшым тілі қалыптаса- ды. Аудармада создерді екінші бір тілғе 

жеткізудің кҿптетен ҽдіс-тҽсілдері (траисформациялык, типони* миялык, шендестіру, транслитерация, калька) 

бар. Терминжасамда калька ҽдісі тиімдітҽсіл болып табы- лады. Себебі терминнің термиңдік нетізті қасиеттері 

(қысқалық, жҧйелілік, нактылық) сақталып жасал- ғанда немесе аударьин анда ғана ол терминдік сипат ала 

алады. Ал калька дегеніміз кірме сездерді сҿзбе- сҿз аудару, яғни сҿздің мағыналық, тҧлғалық жағын сақтай 

отырып, басқа бір тілгс жеткізу болып табылады. Жалпы калькалау мҽсслесі бойынша тілімізде пікірлер ҽр 

алуан. Кейбір ғалымдар калька шет тілінің қҧралдарымен созбе- сҿз аудару десе, екінші бір талымдар 

лексикалық кірмс сҿздің е[>екше бір тҧрі деті санайды. Біздің ойымызіиа, калька кірме терминдерді ҧл ітық 

тілімізде сҿйлететін, ятни аударма тҽсілі. Оны (‘.Исакова: «Ана тіліміздіц ішкі мҧмкіншіліктерінсн 

жасалғандытын ескерсек, созбе-соз аудару жолымен жасалған терминдерді кірме терминдердің қатарына 

жатқызу ҥлкен қателік» (3;72) деп корсетіп, терминдерді аудару барысында оны аудармата, ал жасапу лсолы 

мен одісі жағынап сҿзжасам тҽсіліне жаткызады.. Қазақ тілінде терминжасамда калькалаудың бірнеше тҥрлері 

бар: 1. семантикалык  
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калька; 2. сҿзжасамдық калька; 3. фразеолотиялық калька. Сонымен бірте толык калькалар мен жарты- лай 

калькалар болып қарастырылуда. Толық калькалар детеніміз - кірме сҿздерді толық сҿзбе-сҿз аудару, ал 

жартылай калька сҿздің жарты белІті аударылып, жартылай кірмс тілдің ҽлементі сақталып аудару. А.'і 

семантикалык тҽсілде кірме сҿздін матынасының сақтан аударылуына кҿңіл бҿлінсе, ал сҽз туды- рушы тҽсілде 

сҿздің қҧрылымдық жағы сақтальш аударылады. Қазақ тілінде бул тҽсіпдермон аударылып, тілімізде термин 

ретінде кабылданып жатқап терминдер жеткіліктті. Мысалы, распоряжение - жарлъщ, приказ - бҧйіръщ, 

тренер - ҧйретуші, рынок - нарьщ, проводник - жолсерік, путеводитель - жолсілтер, мировоззрение - 

козқарас, зарплата - жалақы, пенсионер - зейнеткер, подлинник- тҧпцҧжат. Сонымен бірте атенство - 

атенттік, автодорота - автожол, авторучка - автоқсшам создері жартылай кальката жатады. Детенмен ҽлі 

дс болса қазақ тіліпде кірме халықаралық термипдер- дің басым екенін, оларды аудару барысында кездесетінг 

кемшІліктерді байкаута болады. Қазақ тілінің терминолотия саласында кездесстін нетізті кемшілік термин 

жасауда бірізділіктіц жоқтығы. Осының салдарынан терминдерде жарыспалылық, салалық терминдерді 

қалыптастыруда белтілі бір қосымша- ларды пайдаланбау жҽне аудару барысында терминнің терминдік 

матынасын тҧсінбеушілік, яғни тер- минжасамда белтілі бір жҧйелілікті сактамай аудару мҽселелері 

іуындайды. Мысалы, штраф -айыппҧл, айыпацы, календарь- кҧнпарақ, кҧнтізбе, сотовый телефон- цалта 

немесе уялы телефон, зубной налет- тіс цшы немесе тпіс дат, сонымен бірте қазақ тшндеті баламасы термин 

рстінде бекітілтен атаулардың шсттіліндеті нҧіскалары қоса колданыіып жҧр. Мысалы, несие- кредит, 

процент- паиыз, интернет- ғаламтор т.с.с. 

Халықаралық терминдерді тілімізде қолдану ана тіліміздің мҥмкіндігін шектеу болып табылады. 

Сондықтан аталған термиңдерді тіліміздің ішкі мҥмкіншілігін барынша пайдалана отырып, тҿл тілімізде 

«сҿйлету» керск. Кірме терминдер жҿніндеті Д.С, Лопенің « Кірме создсрді дайын кҧнінде қабылдау, ҽрине, 

басқа тілдермен салыстыртанда жеңіл. Осы «жеңілдік» орыстіліндеті тылыми-техникалықтерми- нолотияға 

петізсіз кҿптетен терминдердІ ентізуі е ҽкеледі.» (6;8 ) детен пікірі қазақтіліндеті термипдсрте де катысты. 

Аталтан терминдер жалпы қолданыстағы сҽздердсн дыбысталуы мен тҧлғалық жатынан ерекшеленіп, 

оқшауланып тҧрады. Соидыктап кірме терминдертѐ мумкіндіт інше ана тілімізден балама тауып немесе оларды 

тіліміздін ішкі заңдылығына бағындырып қабылдау керек. Дегенмен қазақ тіліне тсрмипдсрді аудару 

барысында тіліміздің мҥддесіне нҧксан кслтірмей, сауатты тҧрде, терминнің тер- миндік қасиеттерін сақтай 

отырып, тел тілімізде қалыптастыру ксрск. Тек осы жағдайда танатілімізде «сзтсіз» терминдер орын алмайды 

жҽне ҧлттык терминолотиямыз наісі ы дҧрыс бағытта дамып, калытіта- сады. Сондықтаи тілімізде улттық 

терминолотияны қалыптастыруда тіліміздеті тҿл лексикалық қабат- тармен бірте аударманың да орны ерекше. 

Аударма - ҧлттық терминолотиямызды қадыптасі ырудаты нетізті жолдардың бірі. 
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ТІЛ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ  

Н.У. Сайбекова - 

Абай атындаты ҚазҦІІУКҽсіби коммуникация жҽне аударма ісі кафедрасының  аға оқытушысы 

Бҥгінгі таңда тіл білімі ғылымының алдына койған мақсаттарының бірі-ҧлт тілі жҽне оның мҽдениет- ке 

қатысты мҽселелері мен оның ерекшеліктерін қарастыру болып табылады. Тіл мен мҽдениет-қоғам 

дамуының ҽлсуметтік азығы.Тілдің ҽлеуметтік маңызы тіл мен мҽдениетті, тіл мен қотамды бірте алып 

қарағанда ғана ашылады. Лдамның жан дҧниесі мен болмысыныц, мҽдениетімің қалыптасуына ҧлкен ҧлес 

қосатын халықтың баға жетпес байлығы - оның тілі. Себебі, бҧкіл бір ҧлттыц одст-тҧрпын, дҧниетанымын, 

рухани мҽдениетін тек хіл арқылы ғана танып біле аламыз.ТІл мҽдени байлыкты жасайтын қҧрая ғана емсс, 

сонымен қатар, ол-мҽдениепің кҿзі, ҧлт ҿмірініц айпасы екендіғі кҿптетеп тылыми еңбектерде баса айтылып 

келеді. Кез-келтен халыктың мҽдениетіндеті тілдің маңыздылығын бағалау аса қиын. Бҧл бағалауда кез-

келген ғылым оз акцентін берсді. Мҽдени ҽдебиетте тілдің маңыз- дылығы келесі бағалауларға аяды: 

• тіл - адамды қоршаған шынайы ҽлем ғана емес, сонымен қоса халықтың менталитеті, оның ҧлтық 

сипаты, дҽстҥрлері, ҽдет-тҧрыптары, ғибраты, ережелер мен кҧндылықтар жҥйесі, ҽлем кҿрінісі бейнеле- 

нетін мҽдениет айнасы; 

• тіл - мҽдениеттің жинағы, ҿйткені барлық білімдер, шеберлік, сол немесс басқа халықпен жинақталған  

материалды жҽне рухани кҧндыльпстар оиың тілдік жҧйесіиде - фольклорда, кітаптарда, ауызша жҽне 

жазбаша сҿйлеуде сакдалынады [1,14]. 

XV11I ғасырдың атақты философтары Ж.Ламетри, К.Тельвеций, ТІ.Тольбах жҽне басқалар тілдің қоғам 

мен мҽдениетті қалыптастыруда қажетті шарт болып табылатындығын, мҽдениетті дамытуда ҽр адам пеи 

халықтың  шексіз мҥмкіндіктеріне сенетіндітін атап корсетті. Олардың  Ізінше тіл мен мҽдениеттің 

байланысының проблемасын ҿздерінің зерттеулерімен жаңа линтвистиканың нетізін қалаған Д.Вико, 

И.Тердер жҽне В.Гумбольдт болды. Ең ҥлкен деңгейде бҧл проблема тіл мен мҽдениетті кеңістік пен уақыт 

ҧрпақтарының байланысында ерекше қҧрал деп қарастыртан, сонымеи қоса олардың ҽлемді қабылдау мен 

омір бейнесін қалыптастыруға титізетін ҽсерін батапаған И.Т.Тердердіц концепциясьшда іҧсіндіріледі. 

В.Тумбольдт [2] тілді «халықтың рухымсн» тікелей ҿзара байланыскан мҽцтілік езтеріп отыратын тарихи 

қҧбылыс деп тҧсінді. Тіл процесі сана, мҽдениет жҽне ҽлеуметтік болмыс коитекстінде тҧсіндіріледі. Ол 

тілдің кҿметімен адамның, мҽдениеттің, мҽдениеттіліктің, білім беру мен ағарту' ісінің дамуына рух кҧшінін 

титізетін ҽсерін мойындады. Сонымен қатар, В.Тумбольдттың пікірі бойынша, тілдің ҿзі болмыс болып 

табылады. В.Тумбольдт: "По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в 

каждый момент преходящее... Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia)" [2]. 

Тіл мен мҽдениеттің ҿзара байланысын зерттеудің бастаушылары болып америкапдық мҽдени антрополог  

Ф.Боас жҽне британдық ҽлеуметтік антрополог Б.Малиновский болды. Боас 193 Ькылы олардьщ создік 

кҧрамы арқылы екі мҽдениетті салыстырумен нақтылы мысап келтіре отырып, осы бай-ланысты кҿрсетті. 

Соліҧстік американдықтардың кепшіліті ҧшін қар-жай ғана ауа-райыиың жағдайы, ал олардың лексиконында 

бҧл тҧсінікті кҿрсеіуде тек екі сҿз тана бар: snow (қар) жҽне slush (лай батпақ). Ал, Апяс- каньщ ҽскимостар 

тіпінде қар сҿзін ҽртҧрлі жатдайда бейнелейтіп 20-дан астам соз бар. Создік қҧралдар- дыц мҧидай 

ҽртҧрліліті ҽскимостар ҧшін қар-тек қана ауа-райының жай қҧрамалы боліті емес, олардың мҽдениетінің 

кҿптеі ен ҽлементтері нетізделетін маңызды бҿліті екендітін айқын корсетеді. 

Тіл мен мҽдениеттің озара байланысын зерттеуте тіл мен мҽдениеітің байланысы диалектикалықтҧр 

болады деп қорытынды жасаута болатын елеулі ҧлес XX тасырдың ортасында қосылды. I ҽжірибелік тҧрде 

барлық зерпеушілер тіл мен мҽдениеттің ҿзара ҽсерін атап кҿрсетеді. 

Ол туралы ҽртҥрлі кҿзқарастар бар: 

1. болмыстың бҿлінбейтін компоненті, яғни, тіл-мҽдениеттің жай ғана бейнесі. Болмыстың ҿзтеруі тілде 

бейнесін табатын мҽдениеттеті тиісті озтерістерте апарып соғады. 
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2. ¥лт тілі арқылы ҧлтты тану, ҧлттың ойлау жҧйесінің ерекшеліктерін айқындау, яғни ҧлттық ділді 

айқыңдау, басқалардан айырмашылығын кҿрсету болып табылатықтан  Э.Сепир мен Б.Уорф ҿз енбекте- 

рінде ерекше кҿңіл бҿлтен. 'Тіл мей мҽдениетке қатысты айтылған осы талымдардың болжамдары ғылымда 

«Сепир-Уорф болжамы» детен атпен белтілі. Бҧл болжамньщ негізін адамдар ҽлемді ҽртҥрлі – ҿзінің ана 

тілінің призмасы арқылы кореді, тіл-тек ойларды туындататын қҧрал ғана емес, ол біздің ойларымызды езі 

қапыптастырады деген пікір кҧрайды. Бҧл кҿзқарасты жақтаушылар ҥшін шынайы ҽлем тілде 

бейнеленгендей бар болады: ҽртҥрлі сҿйлейтін адамдар ҽлемге ҽртҥрлі қарайды. Бірақ, егер кез-келген тіл 

болмысты ҿзіне тана тҽн тҽсілмен бейнелесе, тіл ҿзінін «ҽлемнің тілдік кҿрінісі» арқылы ерекшеленсді. 

Сепир-Уорфтың болжамы тіл ҽрбір адамда табиғи бейнемен қалыптасатын жҽне бізді қоршаған ҽлсмнің 

қҧбылыстары мен заттарын ретке кслтіретін ҽлем корінісінін негізі болып табылады деген ережеден келіп 

шығады. Осыған орай, нак осы болжамда [3] келесі негізгі ережелер атап кҿрсетіледі: 

• тіл оны сҿйлейтін халықтың дҥние тану тҽсіліне себепші болады. 

• шынайы ҽлемді тану тҽсілі оны тапитып субъектілердің қай тілде ойлайтындытына байланысты болады. 

Біз табиіатты біздің тілімізбен айтылтан батытта бҿліп қарастырамыз. Біз тілде қҧбылыстарды немесе сол 

катеториялар мен тҧрлерді олар айқын болтандықтан емсс, керісінше, злем бһдіц алдымызда біздің 

танымымызбен ҧйымдастырылуы мҥмкін пікІрлердің калейдоскопиялық атыны ретінде козте елестейді, ол 

детеніміз нетізіиен - біздің тапымымызда сакталатын тілдік жҧйсмен маңызьі болады. 

Линтвистикалык салыстырмалылықтьщ болжамы осы ҿзара байланысты тҧсіндіруде ҧшінші батыт- 

тыңтууьшаҽкеліп соқтыртан тілдің, дҧниетану мен мҽдеииетпң ҿзара байланыс мҽсслелерін сансыз кҿп 

зерчтсуте қозғау салды [4]. Бҧл бағыттың нетізті идеялары келесідеп тҧрады: 

• тіл - біздін ата-бабаларымыздан мҧраға калған мҽдениеттін қҧрамалы бҿлігі болып табылады; 

• тІл -мҽдениетті сол арқылы меңгеретІн нетізгі қҧрал; 

• тіл - мҽдениеттің маңызды кҧбьшысы, ҿйткені мҽденпеттін мҽнін тҧсіну осы модениетті тіл сықыл- ды 

қалыптасатын код ретінде қарастыру арқылы тана мҧмкін болады жҽне табиғи тіл осы секілді кодтардың 

жстілтен ҧлтісін усынады. Сондыктан, мҽдениетті концептуальды саралау тек табити тіл арқылы тана болуы 

мҧмкін. 

Тіл негізгі ережелер тіл мен шынайы ҽлем ортасында тіл мен мҽдениет таратушысы - адам тҧратындығын 

білдіреді. Тек қана ол сезім мҧшелері арқылы ҽлемді қабылдаңды жҽпе тапиды, осыныи ңетізіцде ҿзінің ҽлем 

туралы тҧсініктсрі пайда болады. Олар ҿз кезетінде басқа адамдарта жеткізуте болатын тусі- ніктерде, 

пікірлерде жоне ой тужырымдарында орынды тҧсіпдіріледі. Сонымен, шынайы ҽлем мен тіл- дін ортасыпда 

дҧние таным турады. 

Сҿз қоршаған ҽлемнің кҧбылысын немссе заттың ҿзін бейнелемейді, адам оны ҿзіпін мҽдениетімен 

аныкталған жҽнс танымында бар ҽлем кҿрінісіиің приімасы арқылы кҿреді.Ҿйткепі, ҽрбір адамның санасы 

оның жекс тҽжірибссінің ықпалымен, қолдантанда ҿткен ҧрпақ тҽжірибесінен меңтеретІн инкультурация 

нотижесінде қалыптасады. Сонымен, тіл барлық қоршатан ортаны автоматты тҧрде бейнелейтін жай тана 

айна емсс, адамдар ҽлемте қарайтын жоне ҽр мҽдениетте езінікі болатын призма болып табылады. Тіл, 

дҧниетаным жҽне мҽдениет тытыз байланысты екендіті сондай, практикалық тҧрде бір тҧтастықты қҧрайды 

жҽне бір-бірінсіз қызмет аткара алмайды. 

Орыс тілінде «ҽль» немесе «виски» деген тҥсініктер жоқ. олай болса, орыс тілінде бҧл сҿздерте сҽйкес 

келетін создер дс жоқ болып табыладтл. Ҿз кезегінде блины, борщ, водка жҽне т.б. белгілейтін сездер де жок 

болып табылады. Қажет болған жағдайда мҧндай тҧсініктер кірме сҿздердіц кҿметімен кҿрсетІледі. 

Орыс тіліндеті «крепкий чай», «сильный дождь» ағылшын тілінде «сильный чай» (strong tea), «тяжелый 

дождь» (heavy rain) деп айтылады. Яғни, ана тілінде табиғи жҽне ҥйреншікті сҿздердің лсксика-

фразеолотиялық тіркестерінің бҿлек мысалдары шет елдік ҧшін мулде тҧсініксіз болуы мҧмкін. 

Соз тілдің бірліті ретінде шынайы ҽлемнің белтілептен затымен немесе қҧбылысымен сҽйкес келеді. 

Алайда ҽртҧрлі мҽдениеттерде бҧл сҽйкестік ҽртҧрлі болуы мҧмкін, солай болтандыктан осы заттар немесе 

қҧбылыстар, сонымен қоса олар туралы мҽдсни тҧсініктер ҽртҧрлі болуы мҧмкін. Мысалы, ағылшын термині 

«house» орыс тіліндеті «дом» сҿзінен айырмашылығы тым коп. Орыс тілінде бҧл соз туратын орын. жумыс 

орны, кез-келтен тимарат жҽне мексмені білдіреді. Ал ағылшындықтар ҧшін «house» тҧсІніті тек тимарат 

немесе кҧрылысты білдіреді. Бҧл дегеніміз, орыс тілінде «дом» тҥсінігі
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атылшын тіліндегі «house» тусінігіне қарағанда кең болып табылатындығын білдіреді. 

Тіл мен  мҽдениетті зерттеуші ғалымдар тіл мен мҽдениетке, олардың арақатынасына қатысты ҽртҧрлі 

аныктамалар береді. ¥лт ҿкілдерінің ҧжымдық дамуындағы қҧндылықтар жнынтыты туралы айта келіп, 

талым Ю.М. Лотман - мҽдениетті ең алдымен ужымдық ҧғым деп тҧсініп, «жеке адам мҽдениетті тҧтынушы, 

оның дамуында белсенділік танытушы болуы мҧмкін, детеимен, мҽдениет табитатына қарай тілі сиякты 

қоғамдық, ятни ҽлеуметтік қҧбылыс. Мҽдениет - ец алдымен сана, кҧрделі семиотикалық жуйе, оныц қызметі 

- сана, нетізті ерекшеліті - жинақтап сакдау», - деп тҧжырымдайды [5,399]. 

Осы келтірілтен аныктамалардан мҽдениет - халық дамуындағы урпақтан-урпакқа беріліп отыратын, 

ҧлттық қҧпдылыктіар жиынтығы деген корытындыға келеміз. Ҽр улттың ана тілінде оның бҥкіл ҿмірі, 

тарихы, тыныс-тіршілігі, жан дҥниесі, яғни мҽдениеті кҿрініс табады. 

Тіл ғасырлар бойы дҥниеге келіп қалыптасқан барлық сез байлығын ез бойына сактап, оны келешек 

ҧрпаққа асыл мҧра ретінде жеткізіп отырады.Тіл тек карым-қатынас қҧралы ғана емес, халықтың кҿп жылғы 

тҽжірибесінің негізінде жинақталған ақпаратты беруші қуралы. Тілдің осы қызмсті туралы Ж.Манкеепа 

«Тілдеті мазмҧнныц сақталуы оның кумулятивтік қызметіне тікелей байланысты. Ол ҿз кезетінде кабылдау, 

ойлау, жад сиякты психолотиялық ҧғымдармен тығыз байланыста болып, тҧтас кҥйіндегі когнитивті 

парадигма кҧрайды»,-деп тҧжырым жасайды [6,39-43]. Тілдің кумулятивтік қызметінің маңызы зор.Ол 

халықтың мифтік танымы, салт-дҽстҧрі, ҽлем туралы тҧсініті. тарихи оқиғалар мен тулталар туралы 

ақпаратты ҿз бойына жинақтап, сақтап, ҧрпактан-урпаққа жеткізіп отырады. 

Адам психолотиясын, оның когнитивтік процесінің дамуын, жеке басының кҿріністерініц қалыпта- суын 

ең алдымеи, табиғатпен қарым-қатынасы, шаруашылық кҽсібі арқылы ҿзектесіп Ж.Манкеева тілдік 

қҧралдардың да улттық мҽдени тепезисін ҽтнопсихолотия мен биосфера завдыл ы қтарыJіан ҿрбіте зерітеді 

[6]. Зерітеуде ғалым «халықтың кҿкіреті», «халықтың жады», «улттық сезім», «рухани дҧние», «халықтық 

психолотия» секілді ҧтымдардың маңыздылығына токталады. Сонымен, тіл, сана, таным, мҽдениет 

ҧтымдары бір-бірімен тытыз байланысты. Сондыктан да, оларды бҿліп қарастыруға болмайды. 

Тіл мен мҽдениеттің бата жетпес улттық қҧңдылықтарды жеткізетін қазына ретінде қарастыру керектіті 

туралы Сепир: «Тілдің бір тҧтыры бар. Ол мҽдениеттен тыс ҿмір сҧрмейді. Ол дҽстҥр болып жалғасқан біздің 

тыныс-тіршілігіміз мҥлде қабысып кеткен салт-дҽстҥр мен наным-сенімдерден мҥлде арыла алмайды. Тілдегі 

лексика озі қызмет етіп тҧрған мҽдениетті ҿз қалпыңда керсетеді. Осы турғыдан алғанда, тілдің тарихы мен 

мҽдениет тарихы жапсарлас дамиды деуге болады» десе [3], Ж.Манкеева осы мҽселе жҿнінде ҿз ойын 

былайша қорытады: «Мҽдениетті тілден бҿліп қарамаймыз. Тіл мҽдениеттің бір кҿрінісі. Ол екеуінің 

арақатынасы ерекше де маңызды. Кез-келген мҽдсниеттің тҥрлері. атаулары тілі аркылы бейнеленіп, 

кумулятивтік қызмет арқылы кҿрінетіні, урпактан-ҧрпаққа жеткізілетіні белгілі» [6, 53]. 

Соңғы жылдары тіл мен мҽдениеттің ҿзара байланысына, арақатынасына ғалымдар мен ізденушілердің 

кҿптеген зерттеу жҧмыстарында ерекше мҽн беріліп отыр.Атап айтқанда, олар Т.Смағулова, Б.Жумағҧлова, 

Т.Исина, А.Ислам, Б.Ақбердиева, Ж.Манкеева, З.Сабитова, К.Дҥйсекова т.б. еңбектері болып табылады. 

Тіл мен мҽдениет байланысы «Тіл - тіл иесінің рухы» деп айтута мҧмкіндік береді. В.Фон Тумбольдттың 

пікірінше, ҧлттың ҿзіне тҽн, іштей дамитып рухы бар. Сол рухтың ерекшелітін сыртқа шығарып, сактап, 

урпақіан-урпаққа беруші кҧш - тіл. Бул қатида талымныц тілді адамның ойы мен саиасы, мҽдениеті жҽне 

рухани ҿмірімен тытыз байлаиыста қарайтын тіл философиясына сай философиялық-линтвистикалық 

бағдарламасының нетізін қҧрайды. 'Тіл мен рух автордың пікірінше біртҧтас ҧтым, себебі тіл ҧлттық рухтың 

жемісі, рухтың ҽрекеті. Тілдің шытуы мен рухани кҧштердің шыту ына бірдей себептер ҽсер етеді. Ҽйтсе де 

тіл рухтын шытуына жағдай жасаушы болып қалады. Тіл мен рухани кҧштер бір-бірінен бҿлек дамымайды, 

қайта интеллектуальды қабілеттің бҿлінбес ҽрекетін қурайды [2,47]. 

«Человек весь не укладывается в траницы своето языка, он больше тото, что можно выразить в словах: по 

ему приходится заключать в слове свой неуловимый дух, чтобы скрепить ето чем-то, и использовать слова 

как опору достижения тото, что выходит за их рамки» [2, 47-49]. В.Фон Тумбольдтын осы пікіріне сҧйене 

отырып, А.А. Потебня тілді ойды тутызушы тетік, ятни тілде о бастан шығармашылық мҧмкіндік бар деп 

тҥсініп, тіл оқшау турған қубылыс емес, ол халықтың мҽдениетімен 
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біртутас байланыста деп санайды. Халық - тілді жасаушы, тіл - халыктық рухтың жемісі, сондыкдан тіл 

ҧлттық ерекшелікті кҿрсетеді детен қорытынды жасалынады. 

Тіл - халыктың мҽдениеті, салт-дҽстҧрі, қадір тҧтатын зап'ары мен қҧндылықтар дҥниесінің, қоршаған 

ортаның т.б. ҿмір сҧру ҧлтілерінен хабардар етеітін кҧрал. Мҽдениетті - адамның тілде кҿрініс табатын бҥкіл 

рухани емірі, тҽжірибесі. Ҽ.Сепир жоғарыда кҿрсетілтен еңбетіңде, «само собой разумеется, что содержание 

языка неразрывно связано с культурой... В том смысле, что язык в своей лексике более или менее отражает 

культуру, которую он обслуживает совершенно справедливо и то, что история языка и культуры развиваются 

параллельно» [3,194]. 

Ҧлт мҽдениетінің қай тҥрінде болмасын, онда сол ҧлттың бҥкіл таным болмысы мен тҧрмыс-тіршілік су 

pen сакталған. Белгілі-бір ҧлттың тарихынан, мҽдениетінен, таным болмысынан, тҧрмыс-тіршілітінен 

хабардар ететін тілдік бірліктерге ең алдымен фразеологизмдер, мақал-мҽтелдер, нақыл сҿздер жатады, 

себебі. бҧл тілдік бірліктер белгілі-бір ҧлттың ҿзте ҧлттардан менталдық айырмашылығын кҿрсететін, салт-

дҽстур ерекшеліктерін білдіретін ҧлттың ҿмірлік кҿріністерінің айнасы болып табылады. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются язык и культура, сопоставляя и приведя конкретные примеры антлийского, 

казахского и русского языков раскрываются понятия языка и культуры. 

Summary 

The language and culture are considered in this article, the concept of language and culture are revealed comparing and giving concrete examples of 

English, Kazakh and Russian languages. 

-МАҚ, -MEK АФФИКСТЕРІНІҢ СЕМАНТИКАСЫMEH СИНТАКСИСТІК ҚЫЗМЕТІ  

Б.Ж. Доскеева - С.Ж.Асфендияров атындағы Қаз¥МУ доценті, ф.ғ.к. 

-мақ мек аффикстері форма тудыратын аффикстер катарына жатады. Форма тудыратын аффикстер- ді 

Мағыналары мен қызметтері жағынан сҿз тудыратын жҧрнактар мен сҿз байланыстыратын жалтаулардың  

арасындаты, екеуінің де ерекшеліктеріне жуықтайтын катетория деп қарауға болады. Детенмен форма 

тудыратын аффикстер соз байланыстыратын қосымшалардан тері сҿз тудыратын аффикстерте жақынырақ. 

Ҿйткені форма тудыратын аффикстер де озі жалтантан тҧбірте сҽл де болса жаңа матына ҧстейді. Бірақ ол 

жаңа матына сол тҧбірдің (сҿздің) нстізті лексикалық матынасын езтертпейді, отан нҧк.сан келтірмейді. « ... 

форма тудыратын журнақ созден. озі жалғаннан кейін де, сол сол сҽздің (тҧбір- дің) нстізті лексика-

семаитикалық қазытынан алшақ ҽкетпейді. Сол себептен де бҧл форма мен сол соз- дің баска формаларыиың 

аралытындаты берік семантикалык байланые ҧзімейді де, бҧзылмайды да.» /10, 31/. Мысалы, істе, істетен, 

істесе, істеме, істетей, істемек, істетелі детендердің бҽрі де тҧбірдің нетізті лексик;ілық матынасын 

ҿзтертпейді. -мақ, -мек аффикстері де стістікке жалтанып, отан ҧстеме мҽн қосатын тҧлғалардың бірі. 

-мак, -мек аффикстері кҿне аффикстер қатарына жатады. Бҧл тҧлтаның кҿне тҧркі ескерткіштерінде 

қолданылтаны туралы проф. М.Томанов былай деп кҿрсетті: «-мақ, -мек аффикстері Ҧ-ҦП тасыр 
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ескерткіштерінде есідмек тҽрізді бір-екі сҿз кҧрамында кездеседі. Ал орта тасырлық жазбалар тілінде б.ҧл 

тҧлта аса жиі қолданыс тапқан тҧлғалардың бірі болып есептеледі. М.Қаштари бҧл тҧлтаны масдар деп 

тҧсііщіреді. Орта ғасыр жазбаларында инфинитив мҽнінде де, сонымен бірте істі атқаруға ниет- тілекті 

білдіретін тҧлға мҽнінде де қолданылады. Инфинитив мҽнінде қолданылуы қазақ арасында XIX тасырда 

қолданылған кітаби жазба тілде кездеседі. Алайда, қазактың халық тілі мҧндай ретте - у тҧлға- сын 

қолданады» /1, 101/, 

-мақ тҧлғасының XI—XII ғасырлардаты тҧркі жазба ескерткіштерінде қолданылуы туралы тҧрколот- 

ғалым Х.Т.Нигматов былай деп жазды: «Қимыл атауларының кең қолданылатын бірден -бір кҿрсеткіші - мақ, 

-мек аффиксі. - мақ, -мек тҧлғасы қосымшасыз қолданылған кезде қимыл атауын білдіреді, септік 

жалтауларьш қабылдап септеледі, шылаулармен тіркесіп қалау, тілек, мақсат сияқты ҽр тҧрлі реңктерді 

білдіреді жҽне барлық тҧбір етістіктерден жасалады: а\ йаты бойны йанчмак тилар ҽрса сҽн - етер 

қарсыласының мойнын итің келсе; б\ тапунмақ учун келдим - қызмет ету ушін келдім в\ мҽниң ҽвта кҽлмак 

турур - ли - ол менің ҥйіме келгісі келеді» \1,131\. 

проф. А.Қҧрышжанов осы тҧлғаның XII - XIV тасырларда қыпшақ жазбаларында етістік тҥбіртегі 

жалғанып есім тудыратын жҧрнақ ретінде де кездесетінін кҿрсетті /2,33/. 

-мақ, -мек тҧлғасы жайлы профессор Н.А. Баскаков былай деп жазады: «- мақ, -мек аффикстері дерексіз 

процесті білдіру тҧсінітінен басқа ҿзінің семантикасында мақсат, ниет реңктерін де білдіреді. Бҧл 

аффикстердіц шығу теті осы тҧлтаның - ма, -ме тҧбірі мен мақсат, ниет мҽндерін білдіретін барыс септітінің - 

та, - те аффикстерінен тҧратыны болу керек. Сондықтан - мақ, -мек аффикстері ҿзі жалғанған етістіктің 

тҧбіріндеті қимылды орындауды ниет ету матынасын білдіреді» /3, 275/. 

Б.Серебреиников пен Н.Таджиева - мақ, -мек иифинитивтері етістіктен жасалған кҿне - ма, -ме 

есімдеріндеті тҧрып қалған барыс септіті тҧлтасын кҿрсетеді: «Алмак, ичмҽк тҽрізді септік тҧлғалары- ның 

ҽуелті мҽні алу ҧшін, ішу ҧшін /для взятия, для питья/ детен матынаны білдіртен. - мак, -мҽк инфинитиві 

ҽуелтіде супин, мақсатты инфинитивтің мағынасын бертен болуы мҧмкін » детен пікір айтады /4,238./ 

Мҧндай пікірді Н.К. Кононовтан да оқуға болады. Ол тҧркі тілдеріндеті инфинитив пен славян тілде- 

ріндеті инфинитивті салыстыра отырып, А.А. Шахматовтың айтқан «но с течением времени инфинитив 

окончательно оттлатолился, потеряв возможность обозначать носителя признаков, т.е быть существи-

тельным» детен пікіріне сҧйене отырып - мақ, -мек инфинитивін екіте боледі: - ма қысқарған инфинитив, ал -

қ, -қа/ға, -ке, -те барыс септітінің жалғаулары», - деп тҧсіндіреді /5, 276/. 

Белтілі тҥрколог П.М. Мелиоранский бҧл тҧлғаны тҧйық етістіктің бір тҧрі деп кҿрсеткен /6,60/. 

Сондай-ақ, тҥркі тілдерінің кҿпшілігінде - ҿзбек, тҥрік, татар, ноғай, кҧмық, башқҧрт, ҽзербайжан т.б. 

тілдерінде -мак, -мек, -бак, -бек, -пак, -пек тҧлғалары тҧйық етістік, кейде қимыл есімі болып есептеледі. 

Осыған сҽйкес қазақ тілі грамматикаларының ҿзінде де /мектептерте арналған оқулыктарда/ бҧл тҧлғаны 

тҧйық етістіктің бір тҥрі деп қарау фактісі болды /7,47/. 

Алайда, мҧның тҧйық етістіктен ҥлкен бір айырмашылығы бар. Ол іс-ҽрекеттің субъектімен қарым- 

қатынасын білдіретін мағынасында, яғни осыған сҽйкес бҧл тҧлтада мақсат, ниет, тілек жҽне мезтіл мҽндері 

бар. Осы жатынан Каратанда ол райларға жақын. Сондықтан да 1945 жылы шыққан С.Кеңесбаев пен 

С.Жиенбаевтың «Қазақ тілі грамматикасынан» бастап -мақ, -мек , -бақ, -бек, -пақ, -пек жҧрнактары тҧйық 

етістік тобынан алынып тасталады /8,146 /. 

Содан бастап қазіргі қазақ тілі грамматикаларының кҿпшілігінде бҧл тҧлға «етістіктің шақтары» деген 

тақырыптың ішінде «мақсатты келер шақ» деген атпен беріліп жҧр. Орыс тілінде шыққан академиялық 

«Қазіргі қазақ тілінде» бҧл тҧлға «шақсыз келер шақ» аталып, мынандай аныктама берілген: «Бҧл тҧлға 

қимылдың басталтанын да, аяқіалтанын да кҿрсете алмавды, тск мақсатты, ниетті білді- реді. Сондымвн -

мақ тҧлтасы жекеше тҧртанда белтісіздікті, ҧзактаты, алыстағы мақсатты кҿрсетеді. Қимылдың, іс-ҽрекеттің 

жҧзете асатын, аспайтыны турапы анық ешнҽрсе білдірмейді. Ҽрине, -мақ тҧлғасында келер шактың моні 

бар, ғалымдарымыздың бҧл тҧлғаны ниет келер шақ, белтісіз келер шақ, мақсатты келер шақ, сенімді келер 

шақ деп ҽр тҧрлі ат қойып, келер шақ жҧйесінде қарап жҧртендері жайдан жай емес. Бірақ сонымен бірте бҧл 

тҧлтадан мақсат, ниетт мондері де айрықша кҿрінеді. 

Белтілі талым К.Ищанов -мақ тҧлғасы туралы: «...Бҧл тҧлғаның ерекше семантикалық мҽні мен ерекше 

модальдығы — етістіктің тҥбірінде берілген іс-ҽрекетті субъектінің орындауға деген ниетін білдіретіндігі, 

шын мҽнінде іс-ҽрекет орындалмайды, тек сҿйлеуші арқылы жорамал, болжам жасалады.
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Сондыктан бул форманы ашык райға жатқызуға болмайды. Оны формантты семантикасына байланысты 

неғайбыл райлар қатарыңа енгізу керек» - деп жазады/9. 14/. 

Ал, 'Т.Ергалиев бҧл тулға жҿнінде: «Ол - істің істеушісІмен (субъеістімен) қарым-қатынасын білідіргенде 

шақтық жҽне жактық байланысқа ие болады. Бҧл жағынан ол райларға жақын. Тілдеті мағынасындағы 

міндетті, кей калпында мақсаттык қатынасты білдіреді» - деп кҿрсетсе/10, 17 /, М.Серғалиев, А.Айғабылов, 

О.Кҧлкеновалар «Қазіргі қазақ ҽдеби тілі» атты еңбектерінде: «бҧл тҧлғаның матьшасы сҿйлеу кезінен кейін 

болуын қимыл-ҽрекетті ашық білдірмейді. Шындыққа қатысы жағынан қалау райға жақын» - деген пікірді 

айтады. Ориве, бул тҧлтаны келер шаққа жатады немесе қалау райта кіреді деп кесіп айту қиыңдық 

туғызады. Себебі, ол қиындық «шақ катеториясы мен рай катеториясыныц бір-бірінен мазмҧн шеті де, форма 

шеті де ажыратылмағандығымен байланысты» /11, 323/. 

-мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек тҧлғасы ауызекі сҿйлеу тілімізден гҿрі кҿркем ҽдебиетте газет- журнал 

беттерінде кең колданылады. Ол етістік тандамайды. Ҽрине, субъектіге жағымсыз ҿлу, ауыру сияқты 

етістіктермен бул тҧлға I жақта қолданылмайды. Оның қолданылмауы етістіктердің бул жҧрнақты 

қабылдамауына байланысты емес, он дай амалдарды субъектінің унатпауына байланысты. сондықтан ондай 

етістіктерден осы тҧлғаның болымсыз тҥрі жасалады. БУЛ тҧлғадан кейін сҿзге жақ жалғаулары жалғанады. 

1. Хантст барып, щтатты хабарды айтпақ. /Ҽ.Кекілбаев/. 2. Опың «тағы не бон қалды» деп қарадай 

кҧтты болып отырған жҥретін орнына тусірмек. Императрицаның  хаты мен сҽлем-сауқатын жеткізбек. 

/Ҽ.Кекілбаев/. 3. Абай бҧл қызды ашумен  тыймай, майда мінезбен тыймақ. /М.Ҽуезоп/. 4. Басқа шешенің 

баласына  осындай  кезде тізені батырып, ҿзіне қарай қайырып, ықтатып алмақ. /М.Ҽуезов/. 5. Таңертең 

ертелетіп жҥрмекпін. Қонаққа шақыртып жатқан шығар. Сол мҽселе ғой. /Ҽ.Сараев/. 7. Менен ақыл 

сҧрамақсыздар ма? /Т.Иманбеков/. 8. Жақсы, - деді – мҧқтас есінеп. - aл, қалай қҧтқармақсың? /Ҽ.Сараев/. 

Бул сойлемдсрде -мақ, -мек аффикстері жалғанып тҧрған етістіктер қимыл иесінің ниетін, бір істі алдын ала 

орындау туралы мақсатын, тілегін білдіріп тур. Алғашқы тҿрт сҿйлемде III жақтағы субъектінің, бесінші, 

алтыншы сҿйлемдерде 1 жақ, яғни сҿйлеушінің мақсаты, ниеті, тілегі берілген. Ал, жетінші, сегізінші 

сойлемдерде осы мҽндер сҿйлеуші сҿзі арқылы екінші жақта сҧрақ тҥрінде қолданылған. Осы сҿйлемдердің 

бҽрінде бҧл тулға субъектінің ішкі сезімін ғана (мақ- сат, ниет, тілек) білдіріп тҧрғандыктан оның ҿмірге 

қатысын білдірмсйді, яғни хабарды айтқан- айтпағаны туралы, сҽлем-сауқатын жеткізген-жеткізбегені жайлы 

немесе майда мінезбен тыйған- тыймағапы жҿнінде сшқандай ашық пікір айтылмайды. Тек болашақ ҽрекетке 

мегзегені ғана баяндалады. 

Ғалым К.Неталиева қазақ тіліндегі -мақ, -мек жҧрнактарының ҿзіндік ерекшеліктсрін, тҧлғалық белі 

гілерін жҽне -у тҧлғалы жҧрнаққа ҧқсастықтарып кҿрсетіп берді: « -мақ жҧрнакты тҧлға қандай септік 

жалғауында жҧмсалмасын -у жҧрнакты тҧлғаға бара-бар, олардың арасында мағыналық толық параллелизм 

бар. Бҧл екі тҧлғаның арасындағы мағыналық ҧқсастық - септіктеті басқа сездермен тіркесе айтылуда, 

оларды меңгеруде анық керінеді. Мысалы: Біреуді ызаландырмақ(біреуді ызаландыру) – шариғатта харам, , 

ақылға теріс. /Абай/». 

Барыс жалғаулы есімдер мсн барыс жалғаулы тҧйық етістік кез келген етістіктермен тіркесе бермейді, тек 

олармен мағыналық ҥйлесімде бола алатын етістіктермен ғана тіркесетіні белгілі. -мақ,-меқ аффикстерінін -у 

жҧрнақты тулғаға - тҧйық етістікпен ҧқсастығын осы тҧста байқауға болады. -мақтмек аффикстері жалғанған 

тҥбірлер де ҿздерімен мағыналық сҽйкестікте болатын етістіктермсн ғана тіркесетінін тҿмендегі 

мысалдардан кҿруге болады. кҿркем ҽдебиетте, ҽсіресе, М.Ҽуезовтың шығармаларында осы тҧлғаның барыс 

септігінде келуі ҿте жиі кездеседі. Мысалы: Осыдан кейін Абайды тағы да сойлете тусіп, сырын ашқыза 

бермекке бекінді. 2. Қарқалыдан Қҧнанбайдың осы сапарына бірге ермекке серт еткен Ҿндірбай қайыс 

қосылған еді. 3. Бір жағы ҧлық, бір жағы тҿбе би алдында сол куйгіер қалай жҥріп, қалай бітіп-тынып 

жатқапын білмекке Абай біраз кҥн аялдап қалды. 4. Сҿітіп керей щызды жылатпаіімыз» деп, бҧ]зынты 

кҧдальщты енді амалсыз бҧзбаққа бекінеді. /М.Ҽуезов/. 

-мақ,-мек аффикстерінің табыс септітінде қолданылуы ауызекі тілде болсын, кҿркем ҽдебиетте бол- сын 

оте сирек кездеседі. 1. Қарңаралыдан цайіщан соң, Тотжанта бір сҽлем жолдап кҿріспекті тілетен. 

/М.Ҽуезов/. 

Ал, шығыс, кҿмектес септІті жалғанған -мақ,-мек аффикстерінің есімдермен де, етістіктермен дс  
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тіркесуі жиі ҧшырасады: 1. Бҧдан былайғы тірлікке Дҽрмен мен Мҽкеннің қолында тҧрса, олармен тату - 

тҽтті болмақтан бҿтен ой, басқа мінез шытпайтынын саналы ҽйел жақсы ақтарады. /М.Ҽуезов/. 2. Жаз 

бойы ҥй салғызбақпен жҥрді емес не! /Т. Нҧрмағамбетов / Бҧл сҿйлсмдердІң барлығында -мак (-мек) 

тҧлғалы сҿз толықтауыш кызметін атқарып тур. 

Tiл - қарым-қатынас жасаудың қҧралы дейтін болсақ, сҿйлем - қарым-қатынас жасауда кісінің ойын 

айтудың негізгі  форм асы. Адамның ойы ҽр алуан, ҽр қилы болатындықтан, соларды айту ҥшін жҧмса- 

латын сҿйлемдердің қҧрамы да ҽр тҥрлі болады. Сҿйлемдеті сҿздер бір-бірімен грамматикалық байла- нысқа 

тҥсіп, белгілі мағынаны, ҧғымды білдіруге себін тигізіп тҧрады жҽне сҿйлем қҧрамындағы сҿздер ҿзара 

тіркесу арқылы белгілі қызметте жҧмсалады, баскаша айтқанда, сҿйлем мҥшесі болуына себепкер болады. 

-мақ, -мек аффикстері есімдер сияклы сҿйлемніц барлық мҧшелерінің қызметін атқара алады. Бірақ 

сҿйлем ішіндеті ец нетізті атқаратын қызметі - баяндауыш болу. Мысалы: 1. Ескерткіш жасамацпын. Бул 

созді царт тҧсініңкірмеді: - Ол цандай ескерткіш болмақ, теті қаладан тиебер адамдар желіп 

салдырмаңпысың? -Ескерткішті Ецяік-Кебек бастарынан ҿткертеи оқитшарын жазып жасамацпын. 

/К.Оразалин/. 2. Ал жаңа нусцау бойынша букіі аудан еңбекшілерінің табысы ҽр қолхозта берілтен 

тапсырманың орындалуымен баталанбац./Т.Иманбеков/. 

Жалпы алғанда, бастауыш бола алмайтын сҿз жоқ, Белгілі жағдайда субстантивтеніп қолданылған кез 

келтен сҿз бастауыштық қызметте жҧмсала беретіні белтілі. Мысалы, -мак, -мек жҧрнағы «Бас болмац оңай, 

бастамац қиын», «Санамаң» - балалар ойыны» детен сойлемдерде соз атау септітіндс тҧрып, бастауыш 

қызметін атқарып тҧр. 

Сондай-ақ, бҧл тҧлтаның заттың қимылдық сапасьш шрсетіп, зат есіммен немесе заттық ҧтымда 

жҧмсалған басқа да соз татттарынан бол ran мҧшелермен байланысып анъщтауыш қызметінде жҧмсала- 

тыны байқалды: 1. Жҧрер шақта уй іиіі, бала шатата оңашарац айтпақ сҿзін Қунанбаіі осы боішеде, осы 

устел басында айтармын деп еОі. /М.Ҽуезов/. 2. Білмек талабыңыз жацсы екен. /М.Ҽусзов/. 3. Жеңтесіне 

цападаты дҽрітерте царатпац ойы бар екенін жеткізді. /Т.Нҧрматамбетов/. Зат есімдерден басқа, 

субстантивтентен сын есім, can есім, етістіктер де ілік жалтауында тҧрып, анъщтауыш бола алады. Ал 

тҿмендеті сҿйлемде -мақ,-мек аффикстері ілік септітінде жҧмсалған: Ашацтың да, саяматы бар. /Мақал/. 

Сҽйлемнің тҧрлаусыз мҧшелерінің бірі - пысықтауыш, ол да анықтауыш сияқты, басқа сездің ерекше 

белтілерін білдіру ҧшін жҧмсалатын бағыныңқы мҧше. Детенмен ол екеуінің елеулі айырмашылықчары бар: 

апыкдауыш заттық ҧғымы бар сҿздердің - зат есімдердің, субстантивтентен басқа сездердің ҽр аиуан 

сапасын, меншіктілік-тҽндік қатынасын білдіру ҧшін жҧмсалса, пыеықтауыш заттың қимылдық сапасын, 

белтісін, қандай талапқа лайық істелетінін білдіреді. 

-мац, -мек тултасы іс-ҽрекеттің максатын білдіріп кҿбінесе мацсат пысъщтауыштың қызметін 

атқарады. Бҧл жағдайда, кҿбінесе, осы тҧлғадан кейін утиін шылауы немесе бол кҿмекші етістіті тіркесіп 

қолданылады. Мысалы: 

Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҧіиін, 

Жоц барды, ертетені термек ҧшін, 

Кҿкіреті сезімді, тілі орамды Жаздым улті жастарта, бермек ҧшін. /Абай/ 

Жеңте де шай ҽзірлемек боп тысца шыцты. /М.Ҽуезов/. 3. Ішінде не жазылтанын білмек боп цатазды 

Акбҽтите усынды. /М.Дҧзенов/ 4. Жубан алташында цаймықтырмац болып жекіріп те кҿртен. /Ҽ.Сараев/. 

Ал erep бҧл тҧлға болкомекші етістітімен тіркесіп, қурмалас сҿйлем қҧрамында жҧмсалса, батыныңқы 

сҿйлемнің баяндауышыболады. Мысалы: 1. Келін иіыратым, - деп цажетсіз ҽңтіменің алдын апмац болып 

еді, бірақ Бариіын айтарын айтып салды. /Ҽ.Сараев/ 2. Сен арзаимен қутылмаңсыц юй, бірац, жаным. Мен 

оцайта тусе цоймаішын./Т.Иманбеков/. Етістіктердің сойлемдеіі нетізті қызметі - баяндауыш болу. Олардьщ 

баяндауыш болу қабілеті ҿте кҧшті. Сондыктан қазақ тілі сҿйле.мдері баяндауыштарынын дені - етістікті 

баяндауыштар. -мац, -мек тултасы да қимылдьщ мақсат. ниет, тілек, болжам, жорамал жҽне мезтіл мҽядерін 

білдіре отырып, нетізінен, сойлемдс баяндауыш қызметін атқарады.
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Резюме 
В статье рассматриваются семантические и синтаксические функции аффиксов -мац, -мек. 

Summary 

In article semantic and syntactic functions of affixes -мак, -мекare considered. 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТҦРМЫС САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ОРТАҚ ҚАЗАҚЫ 
СӚЗ ӚРНЕКТЕРІ 

P.C. Чойкиева - ҚазҦПУ Роман-герман тілдері кафедрасының аға оқытушысы, 

Л.К. Кабылбекова - 2курс ҚазҦПУ аударма ісі магистранты 

Қазақстан қарым-қатынаста ортақ қолданылатын азды кҿпті кездесетін солардың бірі мақал- мҽтелдср. 

Паремиолот-ғалымдардың бір тобы туркі мақал-мҽтелдеріндеті уқсастықты халықтың этникалық жҽне 

тілдік туыстығы ретіиде тҧсіндіреді. Ал екінші топ - шаруашылык, мҽдени қарым-қатынаста нетізінде пайда 

болтан десе, ҧшіншілері - тҽжірибенің ортақтығымен жҽне қотамдық дамудың бірдей сатысындаты рухани 

бірліктің нҽтижесі депҧтындырады. [1,18] 

Академик Ҽ.Қайдар тҧркі халыктарьша тҽн ортақ мақал-мҽтелдердің екі тҧрлі арна бойынша 

қалыптасқандығын айтады. Оның бір арнасы тҧркі халыкттарының тенеолотиялық шыту теті мсн тарихына, 

дҧнистаным, ссзім, қабілетіне, ҿмір сҧртен ортасы мен тіршілік-кҽсібіне, тілінің жақындығына байланысты 

калыптасқан ортақ халық даналыты болса, екінші арнасына тасырлар бойы жіті араласу, ҿзара стене сіцісу 

нотижесінеде жҧзете асқан рухани ауыс-тҧйістер жататындытын жҽне ҽрбір тҧркі тілде халық туркі олеміне 

ортақ даналытын да, ҿзіне ғана тҽн даналық ҧйтқысы мақал-мҽтелдерді де ҿз тілінің ерекшслітіне сҽйкес 

қалыптастырып, баршасын болмаса да, кҿпшілітін бірдей тҧсініп, ҿз тілінде, еҿйтіліп келетіндІтін атап ҿтеді 

[2,98]. 

Қазақ тіліндеті мақал-мҽтелдер мен фразеолотизмдсрте ҧксас немесе ортақ мақал-мҽтелдер ҿзте халық 

ҽдеби мҧрасында кҿптеп кездеседі, себебі олардың шаруашылық жатдайы, тҧрмыс-тіршіліті озара ҧксастыты 

басым. Қазақ тіліндеті мақал-мҽтелдердің ортактыты ҽсіресе озбек, қарақалпақ, тҧрік тілде- рінде срекше 

байқалады. Мҧның себебі, бірішіден, территориялық жатынан кҿршілестіі і болса, екінші- ден, тілдердің 

туыстығы ҿз ықпалын титізіп отыр, ҧшіншіден, олардың шаруашылық жатдайы, тҧрмыс- тіршілітіндеті 

ҧксастыкттардың басым батыт алуы. 

1. Қазақ-ҧйтыр халыкчарына ортақ тҧрмыстық мақал-мҽтелдер. 

Кез келтен тілді ҽтнолинтвистикалық жҽне ҽтномҽдени тҧрғыдан зерттеу - белтілі бір халыққа тҽн 

ерекшеліктерді жан-жақты қарастырады. Ал ҽр халықтың ҿзіндік ҿзтешелітін танытатын тарихы, ҿмір сҧру 

ортасы, дҧниені тану козқарасы мен наным-сенімі, ҽдет-тҧрпы, салт-санасы сол халықтың тіліндеті



 

 

тілдік бірлІЕСіерінде, онын ішінде мақал мен мҽтелдерінде ізіп қалдырады. Мҽселен, қазак, тіліңце: 

Асьщ ойнатан тар, 

Доп ойнатан тозар, 

Бҽрінен де цой батьт ...жетен озар 

Барымтачап алтан мал емес, 

Қуьт іытан - қҧн ѐмес. 

Бірінші мақалды қараетырсақ, қазақ халкының ежслті шаруашылығы мал бағу болғандықтан, бала- 

лардың куні узак асық ойнап, доп теуіп ҿткізтеиін қаламайды. Керісше, пайдалы іс - қой бағын, таматын 

тауып жетенді мақҧл кҿреді. Соны бҧкіл жас ҧршққа уағыздай отырып, уақытты тиімді де пайдалы іске 

жумсандар детенді аш лтады. 

Келесі мақал қазақ даласына кец тараған «барымташылықтан» хабар беріп тҧр. Алайда бҧл ҽрекеттІң 

дҧрыс қылық еместітін, барымтамен алтан малдың иесіне мал бол1
т
 жарытпайтындытын, біреуді 

шырылдатып жҧріп, қҧн алғандық та нағыз қҧн болып есептелмейтітін 'тура мағынада тҧсіндіріп тҧ:р. Бҧл 

мақалмен танысқан адам қазақ журтының сайын даласында ежелден қалыптасқан «барымтадан», «қҧн 

дауынан» дерек алары анық, Міңе, талданған мақалдардың қай-қайсысын алмайық, бірі кҧн кҿріс ҽрекетінен, 

келесі бірі ел ішіндеті ҧрылардың айналысқан ісіне хабардар етеді. Яғни бҧкіл ҽтностың мҽдениетін, салт-

санасын таныстырып тҧр. 

Ҧйғыр халқы да мақал-мҽтелдерте бай. Бірнешеуін мысалға келтірелік; 

һҧнири бар цол ҿлмҽс Тазта піатац бҽрсҽц, йелим тілҽйду 

Алташқы макал қолонер кҽсібіне арналған. Ҧйғыр халқы ерте заманан бері қолонер кҽсібін жетік 

меңтеріп, токымашылык, зертерлік, стікшілік, ҧсталық кҽсіпті жақсы дамытқан. Қалың бҧқара ішінде 

ежелден «он саусағынан опер тамған» адамдар оте қадірлі болғаті. Халық арасында ҧлкен беделте, сый- 

қҧрметке ие жандар болған. Сопдықтан болар, ҿяерлі адам еищатианда ҿшейді детен дапа сҿз қалыптасқан. 

Жиде ағаштарынан, ҽдетте, сҧйыктык алынады. Бҧл ағаштың с.ҧйыктылығын алып, оны кептіріп, 

қаіырып алпш соң жыл бойы керек кезінде жібітіп, шашқа жатады. Мҧны ел ішінде «желім» деп атайды. 

¥йғыр қыз-келіншсктерінің шаштарына жағатын бҧл желімінің қасиеті - шашты табиғи азыктандырады, 

шашіың ағару, тҧсу жҽне оған қайызтақ і ҧсірмсу, сондай-ақ шаштыц тозып кету қҧбылыстарының алдын 

алады. Батзы замандарда бҧл сҧйықтык қазірғі дҽуірдсті лак, тельдің қызметін атқарған. Кҧні бҧтінте дейін 

шашы ҧзын қыз-келіншектер бҧл затты ҽлі қолданады. Осыған орай ел аузында мысқыл, ҽжуа ретінде 

айтылған «Тазта тпарац берсең, шашына желім тілейді» детен накыл пайда болған. 

Қарап отырсандар, аз t ana созте не болмаса бір,бірер сҿйлемте қаншама дерек сыйыстырылған. Аз сҿзбен 

кҿп жайды аңғартатын қазак-ҧйғыр мақал-мҽтелдері бҧкіл екі ҽтностыц болмысын коз алдыңа елестете алады 

екеи. Дсмск, қазақ-ҧйғыр мақал-мҽтелдерінің ҽтномҽдени сипаты олардьщ ҽрбір мақап- мҽтелдердің бойынан 

кҿрініс табады деп нық айтуға болады. 

Ҽр ҧлт қауымында сан килы татамдарыньщ барлығы, яғни оздері ҧнемі дайындап қолданып астардың 

щпттъщ татамдары ден аталатыны белтілі. Осы ҧлттық тағамдардьщ жасалуы технолотилсы мен сан алуан 

табиғатын білдіретін, оларта қатысты неше тҧрлі ҧғымдардарды сипаттайтын мыңдаған атаулар мен 

жҧздетен тҧрақты тіркестердің қатарында ММ-дердіц баршасы тілдің ежелті де байырты жҽне қҧнарлы 

қорына сніп, ҧлттық менталитеттііі; тілдеті бейнелі бір кҿрінісі болып ссептеледі, Яғни олар екі тілде де 

мотивтік мҽні уқсас, бір-біріғіе жақыи оолып келеді. 

Ac иесімен тҽтті, табатымен сҽиді (қазақша^ 

Аш итиси бшҽн татлтіқ (ҧйғырша) 

Жсіқсы ас цалтатиа, жаман қарын жарылсын (қазақша) 

Йахиш аш ешип цалтуҽ,йаман цосац iiepwiun кҽтсун (ҧйғырша) 

Қазақ жҽне ҧйғыр халықтары - қонақ кҧтіп, тамақ ҽзірлеуте алдына жап салмайтын халық.Сондықтан 

болар кімте болсыи тамақ бертенде жанында ҧй иесі қоса отырушы шарт.Онсыз астьщ дҽмі дс кірмейді. Ятни 

асты алдында қойып, уй иесі кетіп қалса, келтен қонаты «мен жақтырмай отыр ма» деп ойлары ҽбден мҧмкін. 

Сондыктан ас бертен ҧй иелері дҽммен қоса отырып, қонакты сыйлау, кҧту дҽстҧрі – 
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қазақ, ҧйғыр халықтарында ежелден келе жатқан дәстҧр. 

Ас піспестің қазаны оттан тҧспес (қазақша) 

Еши пишмасниң қазини оттин чушмҽк (ҧйғырша) 

Атаиын тату болса - am коп, Абысын тату болса - ас кҿп (қазақша) 

Атинҽ инақ болса - am тола, Итияҽ-сиңил ипак, болса - аш тола (ҧйырша) 

Жацсы ас қаптаииш, жаман қарын жарылсын (қазақша) 

Йахиш аиі ешт қалтуҽ, йаман қосак, йершшп кҽтсун (ҧйғырша) мақалы тамақты, отан 

қаншалықты еңбек сіңірідетіндітін бағалау мақсатында қалыптасеа керек. Шыны- мен де, ас даярлау оңай 

жҧмыс емес. Етер тағам тҽтті болса тҿтіліп, ысырап болмау ҧшін айтылтан нақыл соз. Бҧның асттарында қос 

халықтың жастардың асты қадірлеуте, босқа тҿтіп-шашпаута, ананын не болсама ас дайындаушы адамның 

еңбетін бағалауға детен тҽрбиесі жатыр. 

2. Татар халқыкың қазақ халқына уксас макал мҽтелдері 

Ең алдымен уіі сачудан бҧрын - кҿршіңді зерттеп, қара. 

Араның шшусыҽ - бал болмайды. 

Табыншьісыз - жащылар табын цурмайды. 

Біреудің қазанына - щи пісірсе алмайсың 

Кіинііі қайытына отырсаң - сотан қарай тартылып икемделесің. 

Жар жолдан ңайту да ержуректік. 

Бар жалтызаяқ жопмен келе жатңан қасқырлар, біріи-бірі жемейді 

Ақьшақ: «Жеңеміз!» десе, дана: «Жол берелік дейді. 

Қотһиы коп болса, қойлар қыршады. 

3. Орыс халқыііыц қазақ халқына уқсас мақал-мҽтслдері 

Найзаньщ ориына ҧрыста. 

Саиытас апща цҧіі жептес. 

Еркелеткенді ит те сезер. 

Кҿрметен жеріи-кең бейіш. 

Бір к\и бҧрын ексец, 

Бір апта бҧрын орасың. 

Білімнен асар байлық жоқ. 

Досыңды ҧш сынама, 

Ҧіи жыл сьша. 

4. Ҿзбек халқыныц қазак халқыііа ҧқсас макал-мҽтелдері 

Мысалы мына мақал-мҽтелдер ҿзбек, қазақхалыктарына ортақ.Мысалы: Ҿзбек тілінде «Кстмоннинт 

бошини босаыит,сопи бошннта титади» - Ал қазақ тілінде: «Кетпеннің басын бассаң, сабы маңцайына тиер»; 

Ҿзбек тілінде: «Синқо» сиғмас инита, ғалвир боғлар думита» - Ал қазақ тілінде: «Тышқан ініне кіре алмаса, 

қҧйырытына қалжуыр байлар» 

Бір тал кеесең. 

Он тал ек. 

Наданта цор болтан ecu сҿзьм, 

Ҿлікке жы патан есіл кҿзім. 

5. Тҧрік халқыныд казак халқына ҧқсас мақал-мҽтелдері 

Тҧрік тҿркіндестіті, тектестіті,тҧркі тілдес ҧлыстардың есі жоқ ескі замандардан бері бірте жасап, біте 

қайнасуы, керші тҧруы; олардың тҧрмыс салтындаты, рухати мҽдиниетіндеті, дҧниетанымы мен ойлау, 

бейнелеу қабілетіндеті ҧқсастық, сҽйкестік; бір тілде пайда болған мақал-мҽтелдерді кҿршілес тілдің ҿзіне 

ьщтайластыра қабылдауы немесе дайын ҧлті бойынша жасап алуы, сондай-ақ, ойлау жҧйесі, адам баласына 

ортақтыты тҧрік халықіарының мақал-мҽтелдерінен де ҧқсастық табуымыз зандылық. Мҽсе- лен: Balik bastan 

кокат (Балық басынан шіриді ). Anasina bak kizini al kcnariina bak bezini al. аудармасы: (Анасына қарап қызын 

ал, олкесіне қарап матасын ал). Ҽдетте тіліміздеті мақал-мҽтелдердін қҧрамын озтерту келе бермейді. Бірақ 

ҽр халықтаты мақал-мҽтелдердің ҽр аймақіа лексикалық ерекиіе- ліктерте ҧшырап айтылуын кездсстіруте 

болады. Бҧтан осы макал мысал бола алады.Ал қазақ тілінде «Анасына қарап қызын ал, аятына қарап асын 

іш» детен нҧсқасын кездестіруте болады. Қазақтілінде «Дҧшпан аяққа қарайды» Bugunku isin 
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yarina birakxna. Бҧтінті жҧмысты ертеңте қалдырма. Agiamnyan cocuga шепіе vermezlcr. Жыламаған балаіа 

емшек жоқ. 

Ал еиді сҿз ҿрнектері екі халыктың ғасырлар бойы жіті араласуъі, езара етене сіңісуі нҽтижесінде жҧзете 

асқан рухани ауыс-тҧйістер нҽтижесінде тутан немесе скі тілде калытітасқан сҿз орнектері ҿздерінше 

дамығаиым коруте болады: Тҧрік тіліндеті «Vakit nakittir» (Уақыт - ақша) мақалы орыс халықындағы «Время 

- деньти», тҧрік тіліндеі і «Ак аксе kara gun ісіпсІіл>(ақ ақша кара кҧп ҧшін) яғни таттқан ақшаны бірден 

жарату дҧрыс емес. Бір кҧпі ақша табуға кҧш пен мҧмкіншілік тҧмайту қара кҧиде келер, сондыктан, ақиіапы 

бетімен жаратпай қара кун ушінде саістап, ептеп жарату қажет детен ой беретін даналық сҿзі орыстарта «на 

черный день» детсн сҿзімен ҧқсас келеді. 

Кез-келтен халыктың ойлау ерекшеліті оны ҧлттық тіпінде кҿрініс табады. Туыс емсс тілдерде де жасалу 

жолдары мен маіына жатынан бір-бірімен ҧқсас немесе дҽлме-дҽл келетін создер тіркестерін мақал-

мҽтелдерден байқауға болады. Мысалы: 

 

Қорыта айтқанда ор халықтың ҽдеби бай мҧрасы сҿз орнеті болып табылатын перішіе соз. пері теңеу, 

пайтамбар ойдың жиынтыты - мақал-мҽтелдерде қҧрылымдық, сҿзбе-соз сойксстіктсн бастап, лотика- льщ 

ой, дҧние таньім мен бейнелеу тҽсілдері де ортақтық байқалады. 
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Резюме 
В данной статье рассматривается употребление пословиц и потоворок в сфере быта 

Summary 
This article considers the usage proverbs and sayings in every day life. 
 
 

Атылшын тілінде Орыс тілінде Қазақ тілінде 

Better late than never Лучше поздно, чем никотда Ештен кеш жаксы 

East or West, home is best В тостях хорошо, а дома лучше Оз ҧйім елең тҿсетім 

White there is life there is a 

hope 

Тде жизнь, там и надежда Ом ip бар жерде ҧміт бар 

To kill two birds with one stone Убить двух зайцев одним 

выстрелом 

Екі кояынды бір оқпен ату 

Second thoughts are best Семь раз отмерь,один раз 

отрежь 

Жеті рет ҿлшеп, бір рет кес 
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МӘДЕНИЕТТАНЫМНЫҢ ТЕРМИН СӚЗДЕР ЖАСАУДАҒЫ РӚЛІ 

А.С. Кушкимбаева - филология матистранты, Ақтобе мемлекеттік педагогикалық институты 

Тілді, тілдік бірліктерді адами факторлармен, адами қҧндылықтармен бірлікте қарастыру қазіргі тіл 

білімінің алға тартып отырған басты бағыттарының бірі. Бҥгінгі кҥні адами факторларға ерекше мҽн беріп, 

тіл иесінің тілдік бірліктерді дҧрыс, ҧтымды қолдану, мҽн-мағыналарын терең тҥсіну мҽселесі ғылыми 

еңбектерде жиі кҿтерілуде. Осындай зерттеу жҧмыстарында ҧлттық қҧндылыктарға қатысты мҽдени 

деректерге кҿп кҿңіл бҿлініп, тіл тек ҧлтаралық (формалық) жағынан ғана емес, сонымен қатар ол 

мағыналық, ҧғымдық, мҽдени-концептілік тҧрғыдан жиі қарастырылып, талданатын болды. Тілді ҧлттың 

тарихымен, мҽдениетімен, рухани қазынасымен, яғни дҥниетанымымен тығыз қарым-қатынаста, бірлікте 

алып қарастырылған жағдайда ғана ҧлттық тілдің табиғатын шынайы танып білуге жол ашылады. 

¥лт мҽдениетінің қай тҥрінде болмасын, онда сол ҧлттың бҥкіл таным болмысы мен тҧрмыс-тіршілік 

суреті сақталған. Белгілі бір ҧлттың тарихынан, мҽдениетінен, таным болмысынан, тҧрмыс-тіршілігінен 

хабардар ететін тілдік бірліктерге ең алдымен тілдегі фразеологизмдер, мақал-мҽтелдер, нақыл сҿздер 

жатады, себебі бҧл тілдік бірліктер белгілі бір ҧлттың ҿзге ҧлттардан менталдық айырмашылығын 

кҿрсететін, салт-дҽстҥр ерекшеліктерін білдіретін ҧлттық ҿмір кҿріністерінің айнасы болып табылады. Тіл 

бірліктерін «этнос (адам) - тіл - мҽдениет» ҥштігіне сҥйеніп зерттеу ҥрдісі тіл білімінің этнолингвистика, тіл 

арқылы ел тану, лингвомҽдениеттану, когнитивтік лингвистика сиякты жаңа бағыттарына жол ашты. Аталған 

бағыттардың негізінде адамның тілі мен мҽдениетінің ҿзара байланысы мҽселесі жатыр. Тіл мен халыктын, 

оның мҽдениетінің арасындағы тікелей байланыс халыктың рухынан, тілінен кҿрініс табады. Олай болса, 

тілді зсрттегенде оны сол халыктың рухани байлығымен, мҽдениетімен байланыстыра зерттеу қажет. 

Отандық ғалымдар М.М. Копыленко, Ҽ.Қайдар, Е.П. Жанпейісов этнолингвистиканың теориялық 

мҽселелерін қарастырып, мақсат мҥддесін, зерттеу нысанын, ҽдіс-тҽсілдерін айқындап берді. «Бай тіл 

қазынасын этнос болмысы тҧрғысынан толық меңгеріп, оның бейне бір тҧңғиық теңіздей терең мағына- 

мазмҧнына бойлап еніп, оны игеріп танып-білу жҥйелей тҥсіп жан-жақты зерттеу этнолингвистиканың 

мақсаты» деп тҥсініктеме береді Ҽ.Қайдар ҿзінің «Қазак тілінің ҿзскті мҽселелері» атты еңбегінде [4]. Тілді 

ҽтнолингвистикалық тҧрғыдан зерттеудін ҿкшесін баса ҿз бастауын алған жаңа бағыттардың бірі - тіл 

арқылы ел тану. Терминология саласыңда да бҧл бағыттын алар орны ерекше, ҿйткені ҽр тілдегі тер- 

миндерде ҥлкен мазмҧн - халық ҿмірі, мҽдениеті бар. Терминдер мағынасындағы елтану потенциясының 

пайда болу принциптері тіл арқылы елтану бағытының еншісі болып табылады. Тіл арқылы елтану 

теориясының пайда болып дамуы терминология саласын жаңа қырынан, яғни терминдерді кез келген 

халықтың ҧлттық мҽдени дамуының айнасы ретінде қарастыруға мол мҥмкіндік береді. 

Тіл мен мҽдениет арақатынасын зерттейтін тіл білімінің жаңа бағыттарының бірі - лингвомҽдениеттану. 

Лингвомҽдениеттану - қазіргі тіл білімінде кеңінен қолданыс тауып келе жатқан антропоцснтристік 

бағытпен, яғни сол тілдің иесі болып табылатын адаммен, тілдің функционалды колданыс табатын 

ҽлеуметтік орта, тарих, мҽдениет пен танымдық процестермен байланыстыра зерттеу ҥрдісінің нҽтижесі 

болып табылатын тіл мен мҽдениеттің ҿзара байланыс тетіктері мен жалпы ҧлттық дҥниетаным, ҧлттық 

мҽдениеттің тілдегі кҿрінісін зерттейді. 

Линтвомҽдениеттану ғьшымының алғышарттары В.фон Гумбольдтың тіл мен мҽдениеттің ҿзара 

байланысы идеясы жҽне Ҽ.Сепир мен Б.Уорфтың «тілдік ыкпалдық болжамымен» ҧштасып жатыр. Бҧл 

ғылымның мақсаты тілдік бірліктің шығу тегін айқындау емес, ҽр тҥрлі тілдік бірліктерге (фразеоло- 

тизмдсрге) тҥсініктеме бере отырып, оның пайда болу шарттары мен жағдаяттарын анықтау болып 

табылады. Лингвомҽдениеттану тіл мен мҽдениеттің ҿзара байланысын, қатынасын қазіргі заманның ҧлттық-

мҽдени сана сезімі тҧрғысынан қарастырады жҽне оның тілдегі кҿрінісін сипаттайды. 

Мҽдениет - халық дамуындағы ҧрпактан-ҧрпаққа беріліп отыратын ҧлттық қундылыктар жиынтығы. Ҽр 

ҧлттың ана тілінде оның бҥкіл ҿмірі, тарихы, тыныс-тіршілігі, жан дҥниесі, яғни, мҽдениеті кҿрініс табады. 

Тіл мен мҽдениет-коғам дамуының ҽлеуметтік бағыты. Тілдің ҽлеуметтік манызы тіл мен мҽдениетті, тіл мен 

қоғамды бірге алып Карағанда ғана ашылады. Адамның жан дҥниесі мен болмысынын, мҽдениетінің 

қалыптасуына ҥлкен ҥлес қосатын халыктың баға жетпес байлығы — оның тілі. тіл  -  мҽде- 
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ниеттің кҿзі, ҧлт ҿмірінің айнасы. Тіл мҽдениеттен тыс ҿмір сҥрмсйді, себебі ол мҽдениеттің бір кҿрінісі. Ал, 

кез келген мҽдениеттің тҥрлері, атаулары тіл арқылы бейнеленіп, тілдің кумулятивтік қызметі арқылы 

ҧрпақтан-ҧрпакқа жеткізіледі. 

Сонымен, тіл - халықтың мҽдениеті, салт-дҽстҥрі, кадір тҧтатын заттары мен қҧндылықтар дҧниесінің, 

қоршағап ортаның т.б. ҿмір сҥру улгілерінен хабардар ететін кҧрал. Мҽдениет - адамның тілде кҿрініс 

табатын бҥкіл рухани ҿмірі, тҽжірибесі. Қазақ тіл білімінде ҽсіресе соңғы жылдары кҿбірек кҿңіл бҿліне 

бастаған осы антропоцентристік бағыттың зерттеулердің нҽтижесі этностың байырғы тҧрмыс- тіршІлітінің, 

қазіргі болмысы мен ҿткендегі ҿмір сҥру тҽжірибесінің, кҥнкҿріс мҽдениетінің, ҿзіндік ежелті заттық жҽне 

рухани қундылықтарының тҥрлі тілдік кҿріністері тек лексика мен фразеологияда ғана емес, 

ономасиологинда да, фоносемантика мен перифразалық қҧбылыстарда, терминолотгияда да кҿрінетінін 

дҽлелдеп отыр. Сҿздің ҧлттық мҽдениетпен байланысты семантикасы СҾЗ мағынасыпдағы мҽдени 

компонент деп аталады. Тілдегі сҿздер ҽлеуметтік қҧбылыс ретінде қоғам ҿмірінің белгісін, оның 

материалдық жҽне рухани мҽдениетінің таңбасын сақтайды. Міне сондыктан да осы «мҽдени мағына» сҿз 

мағынасының айтарлыктай қомақты бір бҿлігін қҧрайды. Мҽдени мағынаның сҿздіктсрде айқын, ашық жҽне 

жеткілікті дҽрежеде ашылуы ҿзге тілді оқырмандардың тілді жақсы меңгеруіне мҥмкіндік тудырады. 

Жалпы қолданыстағы сҿз термин қатарына ҿткенде ҿзінің бастапқы лексикалық мағынасынан айырылып, 

мҥлде жаңа ҧғымды беруі мҥмкін. Мысалы, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қауіпсіздік комитеті ҧсынған 

терминдер: Нысаналы - целенаправленный,^.180-6] бул сҿзге тҥсіндірме сҿздікте нысанаға алынған, 

кҿзделген, белгІленгеи деген анықтама берілген [2.620-6]. I қарашаға  2010 жылғы жағдай бойынша 

республикалық бюджеттен бҿлінген жҽне республикалық бюджеттің трансферттері есебінен жҥзеге 

асырылатын нысанның ағымды трансферттерді, дамытуға жҽне кредиттерте арналған нысаналы 

трансферттерді жузеге асыру мониторингі нҽтижелері туралы аудандардың, облыстық маңызы бар 

қалалардың бюджетті асырру жҿніндегі уҽкілетті ортаның есебі. Ал сыбаға-сӛзін сыйлы адамға арнайы 

сақталған соғым еті екенін білеміз, ауыспалы мағынасы - ер адамның ҿзіне лайық қадірменді еншісі, ҥлесі 

[2.754-6] ал бҧл сҿз ҽскери салада сыбаға сҿзін паек деп қолданады [1.180-6]. Акпараттық технологияларда 

кҿне сҿздер термин ретінде кеңінен қолданылады: ен - ярлык [1.180-6], ІІ.малдың қҧлағына тілініп, ойылып 

салатын белгі. Ен алды [такты]- белгі жасады, таңбалады, атады. [2.226-6] Сондай-ақ медицина саласындағы 

сҽтті аударылған терминдерге мысал келтірейік: тамшуыр - пипетка [1.182-6]. Тҥсіндірме сҿздікте дҽрі 

тамызатын шыны тутікше [2.780-6] деген, тамшы сҧйық заттың ең кішкене бҿлігі болса, неге шынымен де 

солай аталмасқа. Салық. Жеке адамдар мен кҽсіпорындардан міндетті турде алынатын мемлекеттік алым. 

Бул сҿз сонау ертеректе тҥрік қағанатының ҥстемдік етіп тҧрған кезінде орыс мемлекетінің салық тҿлеп 

тҧрған кезінде қолданылған, одан соң патша ҥкіметіне старшындар қазақ даласынан салық жинаған, бҧл 

туралы ҽсіресе, Исатай Махамбет кҿтерілісінен білеміз, ал кейін Кеңес ҿкіметі тҧсында бҧл соз налот болып 

қолданылып жҥрді де, тҽуелсіздік алғаннан кейін салық сҿзін терминком кайта бекітті. Борышқор- 

должник, біреугс берешск, қарыздар. Қарыз - (борышқа ақша алу, мҧнда бір тарап (қарыз беруші) екІнші 

тарапқа (карыз алушыға) меншіктену ушін ақша береді, ал қарызгер оны уағдаласылған шарттар негізінде 

қайтаруға міндеттенеді) заем. Кепіл парақтар (ипотекалық несие ҧйымдарьіның кепілге салынған 

жылжымайтын мҥлікпен қамтамасыз етілген борышқорлық міндеттемелері) - закладные листы. Кепіл -

депел, айтақ. қуҽ. растаушы. Кенілхат (міндеттемелердің орыңдалуы жылжымайтын мҥлік кепілмен 

қамтамасыз етілетіні жҿніндегі тҿлем кепілдігі) - закладная [1.206-6]. Сондай-ақ жалпы қолданыстағы ақау 

сҿзі заттың бойындағы аздап бҥлінген, бузылған, шытынаған жері жҽне денсаулыққа тҥскен кінҽрат, зақым 

деген мағыналарды білдірсе, техника саласында дефект деген мағынаны білдіреді. 

Жалпы қолданыстағы сҿздердің терминденуіне коп ретте тілде бҧрыннан бар ҧғым мен терминоло- 

гиядағы терминделуші ҧғымның қандай да бір ҧқсастыктары себепкер болып табылады. 

Келтірілген мысалдардағы уғымдар сыртқы формаларының уқсастыктары нсгізінде терминденген. 

Сондай-ақ Атырау сҿзі ҿзеннің кҿлге, теңізге қҧяр сағасы, теография саласында дельта дет\ген терминнің 

аудармасы ретінде бекітілген. Биология саласындаты метаморфоза терминін тҥрлену деп сҽтті бекіткен. 

Тарих саласындағы династия сҿзін әулет деп бҧрын ертеректе қолданыста болған сҿзді қайта жаңғыртқан. 

Ҽулет созінің бірінші мағынасы ҥрім-бутақ, ҿрен-жаран дегенді білдірсе, екінші мағынасы бір патша не 

ханның ҽулетінің тукым қуалай бірінен соң бірінің патша, хан болуын білдіреді [2.94-6]. 
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Сӛйтіп, терминдерді ҧлт тілінің ӛз лексикалық қорынан алып, мағынасына қарай терминдік сипат 

беруге болатынына кез жеткіздік. Кезінде ҧлт тілінде термин жасаған ҧлт зиялыларынын тілді жақсы 

білумен қатар, тілдің зандылықтары мен сӛзжасам тәсілдерінен хабары мол болғандығын байқауға 

болады. Оған Ахмет Байтҧрсынҧлының, Елдес Омарҧлының, Нәзір Тореқҧлҧлының, Матжан 

Жҧмабайҧлының, Жҥсіпбек Аймауытҧлының, Халел Досмҧхамедҧлының т.б. ӛткен тасыр басындағы 

қазақтың ғылым тілінің қалыптасуына ат салысқан алаш азаматтарының жасаған терминдері мен 

жазған еңбектері дәлел бола алады. 

1. Бекітілген терминдер сҿздігі. Қазақша-орысша, орысша-қазақша (1 Змыңға жуық термин). - Алматы: 

Дайк- Прссс, 2009.-3285. 

2. Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігі/Жалпы рсдакциясын басқарған Т.Жанҧзақов. - Алматы: Дайк-ІІресс, 

2008- 968 6. 

3. Қҧрманбайҧлы 111, Терминқор қалыпастыру кҿздері мен терминжасам тҽсілдері (Барлық сала 

мамандарына арналған ҽдістемелік қҧрал). - Алматы: «Сҿздік - Словарь», 2005.-240 б. 

Резюме 

Язык, будучи одним из основных признаков нации, выражает культуру народа, который на нѐм говорит, 

т.е. национальную культуру. В статье рассматривается значимость нового смысла старых слов. 

Summary 

The article aims at examining relationship betwes n language anJ culture.- bgnitive liflgtlMics openS aew 

directiortt in investigation of terms 

Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АФОРИЗМДЕРД1Ң БЕРІЛУІMEH ТАНЫМДЫҚ 

СИПАТЫ 

А.Әлейхан - Абай атындаты Қаз¥ПУ-нің 4-курс студенті 

Ҽлемдік ҿркениетті - адамзат баласының ҿмір сҧру тҽжірибесі сҽулеленген ерекше қолтаңба десе де 

болады. Оның болмысы бҿлек, ҿзегі ортақ екі қанаты бар. Оның бірі - материалдық, екіншісі - рухани 

мҽдениет. Ой - рухани мҽдениет мҽйегі. Ол материалдык мҽдениет жасаудың нетізгі қҧралдарьі ретінде 

қандай маңызды болса, ҿз қисыны, ҿз шарттары бар жҽне ҿз мақсат-мҧраттарына сҽйкес жаратылып, 

дамитын тҿлтума болмыс ретінде сондай қҧнды. Сол қҧнды дҥниелердің ортасынан ҿз орнын тапқан асыл 

сҿздер - афоризмдер. Жалпы алғанда афоризм - ойдың материалдық кҿрінісі. Ол шағын кҿлемге кең мағына 

сыйғызып, ой айтудың ең тиімді тҽсілі. Бҧл ретте оның ҿзегі - философия, яғни ғылым да, болмысы - кҿркем 

ҽдебиет. Ал адам жанын баурап, жҥретін жаулап алатын сиқыры - ҿнермен, эстетика табиғатымен туыстас, 

бауырластығынан. Бір сҿзбен айтқанда ҽдебиеттегі кестелі ҿрнектер. Созге ажар, ойға кҿрік беретін соз 

інжуі. Осы сҿз маржаны болып саналатын Ҽ.Кекілбаев тундыларындағы кестелі кҿркем сҿздерді, 

ерекшеліктерін зерттеу мақсатымыз кейінге мҧра болып қалар қҧнды дҥниенің тылсымына бойлап, мағанасы 

жағынан, когнитивтік лингвистикамен байланыстыра отырып саралау. 

«Афоризм (apforismos) деген коне грек тілінде «шағып ҥзінді», бҥтіннің бҿлшегі, ҧзак, фрагмент, қысқа 

анықтама деген ҧғым бсреді. Алғаш дҥние қҧбылыстары жҿнінде жинақталған білімдерді тҥйіндеп, пікір 

білдірудің бір тҥрі ретінде дҥниеге келген. 

Афоризмнің ғылыми негізі - оның ҿзегіндегі қысқа ҽрі нҧсқалық (лаконизм), логикапық қисындылық, ой 

қорыту тереңдігі, қандай да болсын бір қазыққа байланып қалмайтын абстрактілігі сиякты басты белгілерін 

айқындап берген фактор. Афоризм жоғарыда айтып ҿткеніміздей, афористикалық сҿз ҿнерінің негізгі 

жанрына жатады. Оның классикалық ҥлгілерін Б.Трасан, М.Аврелий, Б.Паскаль т.б. ғалымдар, ақын-

жазушылар жасап кеткен болатын. Қазақ топырағында афоризм жанрында алғаш шығарма қалдырған қазір 

белгілі есімдердің басы - Асанқайғы Сҽбитҧлы. Одан кейінгі ақындар мен жыраулар поэзиясында да 

афоризм тҥріндегі талғамдар молынан ҧшырасады. Ҽсіресе, билер сҿздерінің табиғатында бҧл жанрдың 

қасиеттері кҿп байқалады. Жазба ақын-жазушылардың арасында Абайда айырықша шоқтықты. Ал қазіргі 

таңдағы ҽдеби мҧралардың ішінде шоқпыты биік, айрықша кҿзге  
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тҥсетін белгілі жазушы, қоғам қайраткері Ҽ.Кекілбаев шығармаларындағы афоризмдер. Ҽ.Кекілбаев 

шығармаларындағы кҿркем сҿздерді топтастыру ісіне белсене ат салысқан зерттеушілердің бірі - 

Е.Шаймерденҧлы. Ол Ҽ.Кекілбаев шығармаларынан 134 афоризм теріп, «Қазақ афоризмдері» атты еңбегінде 

жариялайды [1]. Соныман қатар 1996 жылы Маңғыстау газетінің 20 маусымдағы санында Кекілбаев 

еңбектеріндегі кестелі сҿздерді Еркін Куллейісов жинақтап бастырған болатын. Бҧл газет бетінде қырық екі 

нақыл сҿз жарияланған. Алайда бҧл афоризмдерді тақырыптык жағынан, тҥр жағынан топтап, зерттеу ісі 

толық зерттелмеген. Сондықтан да рухани мҧра боп қалар мағынасы терең астарлы Ҽ.Кекілбаев 

колданысындағы афоризмдері ҽлі де зерттей тҥсуді қажет етеді. БІздің арнайы объектіміз етіп алып отырған 

Ҽ. Кекілбаев қолданысындағы афоризмдерді тың бағытта яғни когнитивтик тҧрғысынан саралау арқылы 

тілдік тҧлғаның дуниетанымдық ҽлемінің ерекшелігін кҿрсеітуте болады. Осы орайда когнитивтік стиль 

деген ҧғымға қысқаша тоқталып ҿтейік. «Когнитивтік стиль - тҧлғаның ҧтымды танытудағы когнитивтік 

ортасын, санадағы аффективті, эмоционалды бейімделген ментальді ҽрекеттерін танытады. Тҧлғаның 

когнитивтік стилін вербалданған (сҿйлесімі, ғылыми, кҿркем мҽтіндері арқылы) жҽне бейвербалданған 

ҽрекеттері арқылы байкауға болады. Когнитивтік стиль - бҧл субъектінің қабылданған ақпаратты ҿндеу 

барысындағы ҿзіндік талдау, кҧрастыру, топтастыру, бағалау ҽрекеттерін танытатын индивидуалды ерекше 

тҽсіл. Тҧлғаның когнитивтік стилін танытатын алғашқы тҽсілдердің бірі - Тенри Уиткиннің ҧсынған 

«тҽуелді/тҽуелсіз ҿрістер» тҽсілі. Бҧл тҽсіл «Фитура-фон», «бҿлшек-бҥтін» стильдік параметрінде 

анықталып, акикат дҥниені танытудағы тҧлғаның ҿзіне  тҽн ерекшелітін зерттеуде қолданылады. Сонымен 

қатар санадағы кҥрделі дҥние бейнесінің негізгі карапайым деталін жасырын ҽдісін байкауда бҧл тҽсілдің 

кҿмегі зор. Тҽуелді, тҽуелсіз ҿріс стилінің басты мақсаты - дҥние бейнесінің ішкі жҽне сыртқы кҿрінісін 

таныту. Ақиқат дҥние бейнесіндегі негізгі қҧрылымдарды сыртқы кҿрінісін байқап, бейнені сыртқы ҿрісте 

қалыптастыру -тҽуелді ҿріс» [2, 23 б.] 

Тҽуелді ҿріс деп отырғанымыздың ҿзі белгілі бір қҧбылыс, зат жайындағы тҽуелділік немесе ҿлшеу- 

лілік. Афоризмдерде оның табиғаты басқаша. яғни нақты тҧжырым арқылы беріледі. Мысалы: Ҽ.Кекілбаев 

ҿмір, тіршілік туралы былайша ой қорытады: «Ҿмір шекті болған соң, бҽрі шекті», «Тіршілік  арманға 

табынады, Ҿмір мҥмкіндікке бағынады». 

Тҽуелсіз ҿрісте, керісінше, дҥние бейнесін жалпы логикалық танымнан гҿрі оның ішкі дҥниесіне ҥңіліп, 

ҿзіндік қабылдау тҽжірибесі негізінде тҥсіндіреді, Сҿйтіп дҥние бейнесінің басты қҧрылымын ішкі ҿрісте 

қалыптастырып, оны кҥрделендіруге негізделеді. Бҧл -тҽуелсіз ҿріс стилі. Мысалы, «жҥрек» концептісі 

тҽуелсіз ҿрісте былай суреттеледі: «Ақын ҧшқан ең зымыран ту(тиық та~ж\рек, ең шырқау биік те - 

журек». 

Ал, «махаббат» концептісін жазушы былай берген: «Махаббат тіршілік мҧратының салтанаты». Осы 

мысалдарда «жҥрек», «махаббат» КОНцетттілері тҽуелсіз ҿрісте бейнеленген. Махаббат барша ҽлемнің, 

тіршіліктің салтанаты, қызығы деген ҧғымға саяды. Когнитивті стильде адамның ойлау жуйесінің 

индивидуалды сипаты, ондағы ҧғымдардың кең жҽне тар деңгейдегі кҿрінІсі қарастырылады. 

Когнитивтік стиль тҧлғаның когнитивтік нҽтиже жасаудағы жеке тәсілі болып табылады. Когнитивтік 

стиль – тҧлғалық ойлау арқылы кҿрініс табады. Яғни, тҧлғанын танымдық ортадан алған мазмҧн 

қҧрылымдарын ҿңдеу стилі болып табылады. 

Жоғарыда айтылған ойлар мен пікірлерді қорытыңдылай келе дара тҧлға Ҽбіш КекІлбаев шығармала- 

рындағы сҿз аныктарын зерттеп, зерделеу, ғибрат алудың маңызы ерекше екенін айта кету керек. Бҧл 

афоризмдер ҽлі де болса зерттей тҥсуді қажет ететін қҧнды дҥниелер. Жазушының ҿзі айтқандай ҧрпақтан-

ҧрнаққа қалдырар ең асыл мҧрасы - бастан кешкендерін тҥйген азды-кҿпті тҽжірибесі. Одан қол ҥзген қауым 

келешегінен қол ҥзген қауым. Ҽлбетте, қоғам ҿміріне белсене ат салыса жҥріп, жақсы мен жаманды 

парықтай отырып сом  туындылар дҥниеден ҽкелген біртуар жазушы, қоғам қайраткері Ҽбіш Кекілбаевтың 

нақыл сҿздері кейінгі ҧрпаққа мҧра болып қалуы да даусыз. 
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Резюме 

В статье рассматриваются вопросы теоретическото изучения афоризмов и их когнитивното характера в 

произведениях А.Кекильбаева. А также подчеркивается, насколько важно изучение и исследование той 

кладези слов, встречающихся в ето произведениях. 

Resume 

In article questions of theoretical studying of aphorisms and them котнитивнотоcharacter in A.Kekilbaeva's 

products are considered. And also it is underlined, studying and research of that well of the words meeting in its 

products is how much important. 

ЛИНГВИСТИКА ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ БАРЫСЫНА 

ҚЫСҚАША ШОЛУ 

Ә.Заурбекова - Абай атындаты Қаз¥ПУ-нің 4-курс студенті 

Қазак мақал-мҽтелдерін зерттеу, баспасҿз беттерінде жариялау XIX ғасырдың екінші жартысында 

басталды. Ең алғаш халық арасынан жинап, қағаз бетіне тҥсірген ғалым Шоқан Уҽлиханов. Ш.Уҽлиханов 

пен И.Н.Беретоиннің архивінде сол ғасырдың елуінші жылдарында ел аузынан жазып алынған екі жҥзден 

аса мақал-мҽтелдер сақталған. Қазақ ауыз ҽдебиетінің нҧсқаларының бірі мақал- мҽтелдерді жариялаған 

ағартушы Ы.Алтынсарин болатын. Оның 1879 жылы Орынборда шыққаи Хрестоматиясы мен 1906 жылы 

толыктырылып кайта басылған еңбегі бар. Хрестоматияда қазақ мақал- мҽтелдерінің ең таңдаулы нҧсқалары 

жарияланған жҽне он шакты тақырыпка бҿлініп жҥйеленген. 1899 жылы Орынборда «Сборник киргизских 

пословиц» деген атпен шыққан В.В. Катаринскийдің жинағында бір мың бес жуздей макал-мҽтел басылған. 

Осы екі еңбек кейінгі шыққан жинактарға негіз болды. 1923 жылы Мҽскеу қаласында «Мың бір мақал», 1927 

жылы Ташкентте «Қазақ мақалдары» (кҧрастырушысы Ҽ.Диваев), 1935 жылы Алматыда «Қазақтың 

мақалдары мен мҽтелдері» (қҧрастырушы Ҿ.Тҧрманжанов) атты жинақтар жарияланды. Аталған жинақтарда 

ауыз ҽдебиеті жайлы жалпы шолу жасалғанымен, мақал-мҽтелдер қырқыншы жылдарға дейін арнайы сҿз 

болып зерттелген емес. 

Б.Шалабаевтың «Қазақ ҽдебиетінің тарихында» басылған «Макал-мҽтел» атты ғылыми очеркісімен 

(Алматы, 1948) мақал-мҽтелдердін жіктелуі басталады. Ол мақал-мҽтелдерді малшылык, етіншілік жҽне 

аңшылық деп ҥшке бҿліп карастырады. Жанрлық ерекшелігіне такталып, ҽрқайсысына анықтама береді. 

«Мақал дегеніміз - тағылым берерлік, ырғағы бар, тҽрбиеде кҿп колданылатын бейнелі, қысқа, нақыл 

сҿйлем. Мҽтел дегеніміз де онеге берерлік, ырғағы бар сҿйлем. Мҧның мақалдан айырмашылығы - мағынасы 

ашық болмай ишарамен айтылатындығын, сҿйлемнің толымсыз болып келуі» ,- дейді ғалым [1,63 6.]. 

Мақал-мҽтелдерді жан-жакты зерттеп талдағандардың бірі - М.Ғабдуллин. Ол «Қазақ халық ауыз 

ҽдебиеті» деген оқулығында жҧмбактармен бірге мақал-мҽтелдерді дербес тарау етіп қарастырады. Бҧл 

еңбекте алғашқы жинаушылар мен бастырушыларды атай кетіп, жанрлық табиғатын, ҽдеби ҽлеуметтік мҽнін 

ашады. «Ең алдымен ҽлеуметтік жағынан алғанда, мақал - ҥлкен толғау, образ арқылы берілген логикалық 

ой қорытындысы болып келеді. Ол адам ҿмірінде, тҧрмыс-тіршілігінде, қоғамдық жағдайларда кездесетін 

қҧбылыстарға, тарихи уақиғаларға берілген даналық баға, байсалды тҧжырым есебінде қолданылады. 

М.Горькийдің «Мақал мен мҽтел еңбекші халықтың тарихын, ҽлеуметтік, барлық ҿмір тҽжірибелерін ҥлгілі, 

қысқа тҥрде айтып береді» деуі де содан»,- дейді профессор М.Ғабдуллин [2, 48 5.]. 

С.Нҧрышевтің «Қазактың халық мақалдарының даму тарихынан» деген атпен 1959 жылы Коркем 

ҽдебиет баспасынан щыққан кітапшасында мақал-мҽтелдерді «Россияға қосылғанға дейінгі жҽне қосыл- 

ғаннан кейінгі» деп екіге бҿліп, малшылык жҿніндегі мақалдарды - байырғы, ал егіншілік туралы макалдар 

Россияға қосылғаннан кейін шыққан деген пікір ҧсынған. 
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Б.Адамбаевтың «Халық даналығы» атты кітабында мақал-мҽтелдердің қҧрылысы, поэтикасы мен 

тақырыптық ерекшеліктерін басты назарға алған. Ең алғаш казак мақал-мҽтелдерінің тҥсіндірме сҿздігін 

жасап, тҥбегейлі зерттеу жҧмысын жасаған академик Ҽ.Қайдаров болды. Бҧл еңбек «Халық даналығы» деп 

аталады. 

Мақал мен мҽтел - егіз жанр. Мақал-мҽтел дегеніміз -халықтың нақыл сҿздері, белгілі бір ойды ықшам 

тҥрде, ҧғымды, айтып беретін сҿз. Бірақ мағынасына, қҧрылысына, атқаратын қызметіне карағанда ҿзіндік 

айырмашылыктары бар. Мақал - толық тҧлғалы, аякталған бір тиянақты ойды білдіреді, ҿз алдына тҧрып та 

дербес мағына беріп, бір немесе бірнеше толық сойлемнен қҧралады. Мысалы: Ҽке кҿрген оқ жонар, шеше 

кҿрген тон niшep. 

Мҽтел жеке тҧрып тиянақты ойды бере алмайды, тек белгілі ойды ажарлау, айкындау ҥшін қолданы- 

лады. Мысалы: Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. 

Мақал-мҽтелдер жалпы мағынасы оның қҧрамындағы компоненттердің тура мағынасынан туындаса, 

мҽтелдердің жеке мағынасы оның астарлап айтылған ауыспалы, идиомалық мағыналары нҽтижесінде 

калыптасады. Мақал, ҽдетте, жалпылама мағына білдірсе, мҽтел белгілі бір жағдаятқа байланысты іске асқан, 

не асуға тиісті қҧбылыстың, іс-ҽрекеттің тек ҿзіне тана тҽн мағынасын білдіруге бейімділігі. Мҧны жалпақ 

тілмен айтқанда мақал болған, болатын жҽне болып жатқан қҧбылыс процестің ҿзтеру. даму, алмасу, т.б. 

себептерін де жҽне одан шығатын нҽтижені де бірден, қолма-кол баяндаса, мҽтел сол процестің ҿзін ғана 

атаумен шектеліп, оның немен танытатынын, қандай нҽтиже беретінін нақтылап баяндамайды, яғни 

процестің себебін атайды да салдарын тҽптіштеп атамай, астарлап, бейнелеп кана аңғартады. Мақалда себеп 

пен салдар катар жҥрсе, мҽтелде кҧбылыстың себебі ғана, болған жағдайдың ҿзі ғана айтылып, олардың 

салдары меп нҽтижесі кҿмескі қалады. 

Мақал-мҽтелдер тҧракты тіркес санатына жататын тілдік қҧбылые. Tiрi қауымының пайдалануына 

ҽрқашан дайын, тҧтас дҽстҥрлі кҧрамын сактайтын, кҧрылымы ҿзісрістерте ҧшырамайтын сҿздік қордағы 

синтаксистік бірліктер. 

Қазақ мақал-мҽтелдері тілдік табиғатына байланысты іштей екі - прозалық жҽне поэтикалық, яғни қара 

сҿз жҽне ҿлең сҿз болып жіктсліп тілдік қҧбылысқа айналады. 

Қара сҿзді мақал-мҽтел кемі екі сҿзден қҧралады. Бҧл мақал-мҽтелдердін қҧрамындағы бір сҿз бірнеше 

мағына беріп, танымдық жҥк арқалайды. Мысалы: Жҧтқан жҧтамас; Дҥние кезек; Замана зордікі; Қҧдайы 

қонақ т.б. Дсгенмсн, скі сҿзден қҧралатын мақал-мҽтелдер саны жалпы мақалдар корыңда кҿп емес. Аз 

сҿзден қҧралған мақал-мҽтелдердің ҽр сҿзінің мҽнділігіне, мағына дҽлдігіне жҽне сҿздің ҿзара ҥндесуіне 

ҥлкен мҽн беріледі. Ел қҧлағы елу; Қыздың жолы жіңішке; Бірдің кесірі мыңға, т.б. Қара сҿзді мақал-

мҽтелдердІң қҧрылысы жай сҿйлем пішінді болғанымен, ҿзара ҥйлес сҿздерден кҧралған ырғақты, іштей 

ҧйқасатын кҿркем сҿз. Ішкі ҧйқастар да ҽр тҥрлі болып келеді. Оларды орнына қарай іргелес ҧйқас, кезектес 

ҧйкас жҽне аралас ҧйқас деп ҥшке бҿлеміз. Бір-бірімен қатар тҧрып ҧйқасатын сҿздерді іргелес ҧйқас дейміз: 

Ер шекіспей бекіспес; Ерлікке қорлық  жоқ; Қыз - қырық шырақты. Кезекті ішкі ҧйқасты мақал-

мҽтелдердегі сҿздердің ҿзара ҧйқасы, ырғағы елеулі орын алады буын-бунақтары біркелкі келеді. Сондықтан 

мҧндай қара сҿзді мақал-мҽтелді ҿлең сҿзді мақал-мҽтелден ажырату ҥшін мағынасына назар аудару керек. 

Шойын қара, шойын қараның ойын қара; Ойда тҥп жок,, ашта кҥш жоқ. Аралас ішкі ҧйқас қара сҿзді 

мақал-мҽтелдердің қҧрамындағы создер арасына бір емес, бірнеше соз санап ҧйкасады. Жалғыздың жағы 

жоғалса табылмайды, кҿптің оты жоғалса да табылады.Қара сҿзді мақал-мҽтелдер ҥнемі ішкі ҧйкасқа 

ҥндестік-уйлестікке қҧрылмайды, тапқыр ойға, дҽлелді логикаға. ырғаққа қҧрылады. Бҧл мақалдар 

қарапайым тусінікті жҽне шыңдыққа жанасымды, бейнелі, астарлы сойлемдер. 

ҿлең турінде қалыптасқан макал-мҽтелдер ҿлен талабына сай екі, ҥш, тҿрт жҽне одан да кҿп, ҿзара 

ҧйқасып,жҧптасып, ҥндесіп келетін жолдардан тҧратын ҿлең тҥрінде қалыптасқан. Мақал-мҽтел шумақтары 

жол санына қарай қос тармақты, ҥш тармакты, тҿрт тармакты жҽне кҿп тармақты болып тҿртке бҿлінеді. 

Кҿбінесе ҿлең сҿзді мақал-мҽтелдер қос мағыналы болып келеді. Қос мағыналы мақал-мҽтелдер мазмҧнына 

қарай жақын мағыналас, алыс мағыналас, қалыс мағыналас, қарсы мағыналас жҽне шартты мағыналас деп 

бес топқа бҿлінеді. 

1. Бірін-бірі қуаттап тҧратын бір бағыттас мақал-мҽтелді жақын мағыналас кос макал дейміз: Жаңыл-  
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Майтын  жақ болмайды, сүрінбес тұяқ болмайды; Қарта мақтанып сұңқар болмас, есек мақтанып 

тұлпар болмас дейтін қос тармақты, қос мағыналы мақалдар ӛзара бірін-бірі айқындап, толыктырып 

тұр. 

2. Бірімен-бірінің логикалық байланысы жоқ мағыналары кереғар, тіпті қарама-қарсы келетін, 

әдетте ҧйқас ҥшін қатар тҧратын қос мақалды алыс мағыналас мақалдар дейміз: Am жүйрігін тҥлкі 

сҥймес, ауру адам кулкі сүймес; Еттің бәрі қазы емес, иттің бәрі тазы емес; 

3. Дербес мағыналы екі мақал қатар тҧрып бір шумақ қҧрайды. Біркелкі бунақта, бір ҧйқаста 

тҧрып мақалға поэтикалық кҿркемдік береді, мағыналық, логикалық жағынан бірін-бірі толықтыра тҥседі. 

Мҧндай қос мақалдарды қалыс мағыналас мақалдар дейміз: Ат болатын тай саяққа ҥйір, адам болатын 

бала қонаққа ҧйір; Қалъира қҧсың туспесін, жаманға ісің тҥспесін. 

4. Жақсы мен жаманды, ҧнамды мен ҧнамсызды салыстыра қарама-қарсы қойып біріккен қос мақалды 

қарсы мағыналас мақал дейміз: Жақсыда кек жоқ, жаманда тек жоқ; Сиыр мҥйізді ҿгізде кҥш болмайды, 

ҿгіз мҥйізді сиырда сҥт болмайды. 

5. Қос тармакты мақалдардын бірінің орындалу- орындалмауына екінші сыңары, шарт болып қосар- 

ланады. Ондай мақалдарды шартты мағыналас мақалдар дейміз: Қазаннан қақпақ кетсе, иттен нысап 

кетер; Тойға барсаң бҧрын бар, бҧрын барсаң орын бар. 

Шартты мағыналас мақалдардың сҿйлемдері кҥрделі келеді. Сондыктан екі мағыналы мақалдардың ҿзі 

тҿрт тармақты шумақтан қҧралады: Жҥйрік шабан болады, мойыннан жал кетсе; жігіт жаман болады, 

қолынан мал кетсе. 

Мақал-мҽтелдерді іштей жіктеп, топтастырып қолдану - паремиологияның басты мҽселелерінің бірі. 

Сҿздік қорда жиналған мындаған мақал-мҽтелдерді топтастыру кҥні бҥгінге дейін дҽстҥрге айналған ҥш 

принцип бойынша жҥзеге асуда. 

1. Мақал -мҽтелдерді алфавит тҽртібі бойынша топтастыру. Бҧл - мақал-мҽтелдерді бірінші сҿзінің 

алфавиті бойынша беру, ең қарапайым тҽсілдердің бірі. 

2. Мақал-мҽтелдерді заттык-тақырыптық белгілері бойынша топтастыру. Паремиология да ең кҿп 

таралған принцип. Бҧл принцип тілге тірек етср негізінде адам баласын қоршаған жанды-жансыз табиғат пен 

қоғамдық ҿмірдегі сан алуан заттар мен қҧбылыстарды белгілі бір этникалық кауымның танып- білген ҧғым-

тҥсініктерінің баршасы топтастырылады. Мақал-мҽтелдері ҿзара топтастырудың бҧл тҧрі кҿне барша ҽлемді 

тҥгел қамтиды. Мысалы, «Мың бір мақал, жмырма ҥш жоқтау» атты жинакта мыңнан астам мақал-мҽтелдер 

61 тақырыптық топтарға бҿлініп берілген. Ал, концепт терминінің мағынасы - ҿте терең. Когнитивтік 

лингвистиканың негізгі категориясы - концепт бірнеше тҥрге бҿлінеді. В.А. Маслова концептіні жеке 

тҧлғалық концептілер, адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты концептілер, жалпыҧлттық концептілср 

деп бҿледі. 

Жеке тҧлғалық концептілер дегеніміз-белгілі бір тҧлғаның немесе автордың жеке қолтаңбасына тон тірек 

мағыналар. Ал адамдардың жас ерекшеліктеріне тҽн концептілер тобы сол адам санасының жасына қарай 

дамуын, сол арқылы ҽлемді, қоршаған ортаны қабылдауын кҿрсетеді. 

Халық даналығындағы адамға қатысты мақал-мҽтелдердің ішіндегі, қарама-қарсы ҧғымдағы «жақсы» мен 

«жаман» сын есім тірек сҿздерінің  негізінде қалыптасқан мақал-мҽтелдер: Жақсы адам жолдасынан белгілі - 

жақсы адам кез келтен адаммен жолдас бола бермейді, ҽдетте, ой-ҿрісі, ақыл- парасаты, іс-ҽрскеті, ҿзімен 

қатар болған адаммен ғана жолдас бола алады. Сондықтан да, қазактар адамның қандай екендігін білу ҥшін 

жанындағы жолдасына қараған. Жақсы адам тауып айтады, жаман адам итше қауып айтады - адам 

ҿміріңде білгенінің бҽрін қалай болса солай айта беруге болмайды. Айтылуға тиіс сҿзді саралап, талдап, ой 

елегінен отізіп,накты да ҽрі тыңдаушыға ҽсерлі, жағымды етіп айту, абзал касиеттердің бірі. Ал, жаман 

адамның мінезі де, айтар сҿзі де тҧрпайы, дҿрекі, ит қапқандай, беттен алып тҿске шабады. Жақсы ҽйел 

басыңа қарайды, жаман ҽйел жасыңа қарайды - жақсы ҽйел ҽріден ойланады, ер адамның ақыл-парасатына 

қарап батапаса, жаман ойел кҽрі-жасына қарайды. Жацсыльщ атаиі басында, жамандық аяқ астында - 

жақсылық іске жету, баршасының қолы жете бермейтіп, ағаш басындаты жеміс сияқты, жай адамның 

уысына тҥспейді, ал, жамандық жасау кҿп адамның қолынан келе беретін, ҧсақ-тҧйек нҽрседей аяқ астында 

жататын, іздегенге тез табыла қалатын аяқ асты зат. Адамға жақсылық жасау қиын, сол қиыншылығымен де 

ол қҧнды, бағалы. Жамандық жасау оңай ҽрі тез.
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Жотарыда айылған ойлар мем пікірлерді корытындылай келе халыктың рухани байлыты саналатын 

мақап-мҽтелдердің моні ерекше екенін кҿре аламыз. Тҽрбиелік мҽні ерекше осы асыл сҿздердің бала 

санасыныц жетілуіне, қотамда тҧлға болып қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Паремиолотиялык зерттеу 

нҽтижесінде мақал-мҽтелдерді толыктай зерттеді деп айта аламыз. Ал, мақал-мҽтелдерді тың бағытта 

котнитивтік линтвистика тҧрғысынан саралау, қыр-сырына бойлау біздің басты міндетіміз. 
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Резюме 

В статье рассматриваются исследования пословиц и потоворок в казахском языкознании, а также анализи-

руются их линтвистические характеристики. 

Resume 

In article researches of proverbs and sayings in the Kazakh linguistics are considered, and also their linguistic characteristics 

are analyzed. 
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Б.Әбдіғазиҧлы - Абай атындағы Қаз¥ПУ-дың профессоры, филол.ғыл.д. 

Ғибратты ҧстаз, кҿрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, Халықаралық «Алаш» сыйлы- 

ғьның иесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор Нығмет Ғабдуллиннің барша ғҧмыры бҥгінгі 

Абай атындағы Казак ҧлттық педагогикалық университетімен тығыз байланысты болды. Ол қазақ 

топырағындағы тҧңғыш жоғары оқу орны болған қарт ҚазПИ-дің болашақ ҧрпақты білімге сусындатумен 

қатар, елдің келешегін кемелдендіруге бағытталған барша істерінс белсене араласты, ҽрісі талапкер студент, 

берісі қатардағы оқытушыдан кафедра меңгерушілігіне дейінгі баспалдактардан ҿтіп, еліміздегі жоғары 

білімнің сапасын кҿтеріп, кокжиегін кеңейте тҥсуге ҥлесін қосты, сол арқылы ҧлы Абай есімін иеленген оқу 

ордасының барша қасиетін бойына сіңірді. 

Соғыстан кейінгі қиындығы мол кезең. Қиырда жатқан Кҿкше топырағынан аттанған талапкер Нытгмет 

Ғабдуллинді ҿмір жолы қазақ білімнің қара шаңырағы ҚазПИ-те 1946 жылы алып келген еді. Осы сапарын, 

Кҿкшетау мен Алматының арасыш 13 кҥн жҧріп, институтқа қабылдау мерзімі аякталып кеткеннен кейін 

келгенін, емтихандарын қалай тапсырып, қалай студент атанғандарын Нығмет аға ҿзіне тҽн ҽңгімешіл 

мҽнерімен. жағымды баяу ҥнімен ҥнемі айтып жҥретін. 

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика институты (ҚазПИ) талапты жастар ҥшін алқашқы кҥннен-

ақ тек оқу ордасы емес, терең білімнің, ҽдеби, ғылыми, адамгершілік, азаматтық тҧрғыда қалыптасып, 

толысудың ҧлағатты мектебіне айналды. Бір ауылда ҿсіп, бір партада қатар білім алған Айқын Нҧрқатовтан 

озге, кейінірек қазақ ғылымы мен ҽдебиетінің кҿрнекті тҧлғаларына айналған Шҽмшиябану Сҽтбаева, 

Баламер Сахариев, Бердібек Соқпақбаев, Ҽнуар Дербісалин, Мҧқаш Сҽрсекеев, Серік Қирабаев, Мыңбай 

Рҽшсв сынды тҧрғыластарымен бірге Нығмет Ғабдуллин де осынау ҧлағатты мектептің қабырғасында жҥріп 

жанына білімнің нҧрлы сҽулесін сіңірді, ҽдебиет псн ғылымдағы алғашқы қадамдарын жасады. 

«Ииституттағы ҽдебиет ҥйірмесін дҥрліктіріп, біріміз ҿлең оқып, біріміз жаңа шыққан кітапқа пікір 

айтып, шулатып жатушы едік,- деп жазады академик С.Қирабаев студенттік жылдарын еске алып. - 

Солардың кҿбі ҽдебиеттің тҧракты кадрларына айналды. Осы ортада Нығметтің де ҿзіндік орны барды». 

Нығмет аға Ғабдуллин студент кезінен бастап қаламын сергек ҧстады. Ҽдебиет ҥйірмесінің белсенді 

мҥшесі болды. Алғашқы тырнақалды шығармалары ҚазПИ қабырғасыида жазылып, сол ксздегі 

республикалық баспасҿз беттерінде кҿріне бастады. Тіпті студент кезінің ҿзінде, 1949 жылы еліміздегі ең 

беделді газет «Социалист Қазақстанда» «Алтын жҧлдызды студент» атты очеркінің жариялануы 

Н.Ғабдуллиннің болашактағы ҥлкен қаламгерлік шеберлігінің бастауын танытқандай болды. 

Бірқатар уақыт республиканың мҽдениеті мен баспасҿзі саласында сңбек еткеннен кейін ҿмірлік 

тҽжірибесі толысқан, ҽдеби ортада есімі орныкқан жазушы Нығмет Ғабдудлин 1962 жылы ҿзі білім алған 

алтын ҧясы ҚазПИ ге оралады. Осындағы шет тілдер бҿліміне қазақ ҽдебиетінің курсын оқитын 

оқытушылық қызметке шақырылады. 

Бас кезінде институттағы ҧстаздық еңбегін республикалық «Қазақ ҽдебиеті» газетінін бас редакторы 

қызметімсн қатар алып жҥрсе, 1969 жылдан бастап ол ҚазПИ-те тҥбегейлі ауысады. Аудитория табал- 

дырығын лектор ретінде аттаған алғашқы кҥннен бастап ол ҿзінің теориялық білімінің, ҧстаздық қабіле- 

тінің, студенттермен қарым-қатынас мҽдениетінің жоғары екенін байқатады 

Ҧстаздық атты ҧлы жолға қадам басқан осы сҽттен ҿмірінің соңғы сағаттарына дейін Нығмет Ғабдуллин 

ҿзі аса қасиетті деп санайтын студенттср ортасында болды, ҿзі ғылымға, ҧстаздықка тҽрбиелеген ізбасар 

шҽкірттерінің алдында жҥрді, бір сҿзбен айтқанда, Абай атындағы Қазақ ҧлттық педатотикалық университет! 

мен бірге тыныстап, бІрге ҿмір сҥрді. 

Университет қабырғасындаты ҧстаздық қызметін ғылыми зерттеушілік еңбегімен тығыз сабақтастыра 

жҥргізді. Соның нҽтижесінде 1964 жылы «Ғабит Мусіреповтің драматургиясы» деген тақырыпта 
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кандидаттық, ал 1972 жылы «Қазіргі қазақ прозасында жаңа адамды бейнелеу проблемалары» тақырыбында 

докторлық диссертация қорғайды. Ҧзақ жылдар университеттің қазак ҽдебиеті кафедрасында доценттік, 

профессорлық қызмет атқара жҥріп, Нығмет Ғабдуллин қазак тілі мен ҽдебиеті мамандарын даярлау ісіне, 

осы батыттағы оку процесін жетілдіру, оны жаңа мазмҧнмен толықтырып отыру ісіне елеулі ҥлес қосты. 

Қазақ ҽдсбиетінің тҥрлі проблемалары жоніндегі, ҽдебиеттеті кҿркем образ, кейіпкер бейнесі тҿңіре- 

гіндегі, халык ауыз ҽдебиетінің жауһар мҧралары туралы ғалым-профессордың ой-тҧжырымдары 

шҽкірттерінің санасына сіңіп, жҧректеріне білім нҧрын қҧйды, ҿресін кеңейте тҥсті. Сонымен қатар, ҧстаз 

Н.Ғабдуллин студенттердің ғылыми ҥйірмесін басқара журіп жас талапкерлердің жҧрегінде ғылымға деген 

қҧштарлықтың, ҧмтылысынтаның оянып, қалыптасуына себепкер болды. Аталмыш ҥйірмеде тырнақалды 

талпыныстарын жасаған Нығмет ағаның ондаған шҽкірттері бҥгінде ҽдебиеттану ғьлымындағы, оқу-ағарту 

саласындағы білікті мамандар санатында жҥр. 

Профессор Нығмет Ғабдуллиннің лекторлық мҽдениеті аса жоғары еді. Бір Карағанда баяулау сҿйлейтін, 

ҥні ҧяндау естілетін ол аудитория алдына шығып, сабағын бастаған сҽттен-ақ шҽкірттерінің назарын ҿзіне 

аударып баурап алатын. Қандай ҥлкен дҽрісхана болса да, Нығмет атаның ҽр сҿзі ҽрбір студенттің қҧлағына 

жетіп жататын. Оның бойынан осындай талап қасиеттің ҽрдайым кҿрініп тҧратынын байқайтын едік. Бҧл бір 

жағынан, профессор лекциясының тартымдылығы, ішкі мазмҧнының тереңдігі, тақырыпты ҽңгімелеп 

жеткізу мҽнерінің ҽдемілігі десек, екінші жағынан дҽрісханадағы ҽрбір тыңдаушының профессор Нығмет 

Ғабдуллинге деген айрықша қҧрметінің белгісіндей кҿрінетін. 

Осылайша шҽкірт пен ҧстаз, студент пен профессор арасында орнаған тамаша жалғастық пен жара- 

сымдылықтың биік иҽтижесі семестр соңындағы сессия қорытындыларында айқын кҿрініп жататын. 

Профессор Нығмет Ғабдуллинге емтихан не сынақ тапсырған оқу топтарындағы студенттердің білім 

деңгейінің кҿрсеткіштері ҽрдайым жоғары болатын. Жан жҥрегімен беріле жасаған еңбектің нҽтижесі 

осылайша жарқырап кҿрінетін 

Профессор Нығмет Ғабдуллин жақсы оқитын студентпен бірге қуанып, нашар баға алған шҽкіртімен 

қосыла қиналатын. Бір жылы қысқы сессия кезінде халық ауыз ҽдебиетінен емтихан ҥстінде ең болмаса 

Алпамыс псн Қобыландыны ажырата алмаған екі студенттке «екілік» баға қойып, соған ҿзінің соншалыкты 

кҥйзелетінін, ҽлгі студентерді қайта-қайта шақыртып, кеңес беріп, мазасы кеткеніне куҽ болтанымыз бар. 

«Екілік алатын студенттің екі тҥрі болады,- дейтін Нығмет ата,- Бірі - ештеңе білмейтін, екіншісі - білгісі 

келмейтін студент. Біріншісіне оқытып ҥйретуте болады, ең соракысы - екіншісі, білгісі, оқығысы 

келмейтіндер». 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Нығмет Ғабдуллин 1988 жылдан 1997 жылға дейін 

университеттеті қазақ ҽдебиетін басқарды. Бҧл жылдар Абай атындағы ҚазПИ тарихымен бірге жасап келе 

жатқан, ҿзіндік дҽстурі бар, кезінде академиктер Мҽлік Ғабдуллин, Қажым Жҧмалиев, Серік Қирабасвтар 

басқарған байырғы кафедрада Нығмет атаның педагогтік қабілетімен қатар ҧйымдастырушылық, жетекшілік 

дарыны мейлінше молынан корінген кезең болды. 

Осы тҧста педагогикалық мамандар даярлау бағытындағы оку ісінің сапасын арттыру, оқу-ҽдістемелік 

кҧжаттарды жаңару талабы кҥн тҽртібінің алдыңғы қатарына шыққан еді. Сонымен бірге, XX ғасырдың 

сексенінші жылдарының аяғынан бастап ҽдебиеттану ғылымында ғана емес, тҧтас қоғамның санасында 

ҥлкен-ҥлкен жаңалыктардың кайнар кҿзі ашыла бастады. 

Кеңестік идеологияның бҧтауы кҥйреп, ҧлттық сана мен мҽдениеттің тҽуелсіздігіне қол жете бастады. 

Қазақ елінің тҽуелсіздік алуының қарсаңында тҿл ҽдебиетіміздің тарихындағы ақтаңдақ парактардың беті 

АШЫЛЫП, рухани мҧраларымызға деген жаңа да жанашыр кҿзқарас ҿмірге келді. Ҽлихан Бҿкейханов. Ахмет 

Байтҧрсынов, Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы, Мағжан Жҧмабаев, Міржақып Дулатов, Жҥсіпбек Аймауытов сынды 

қайраткер тҧлғалардың есімдері халқына оралып, олардың шығармашылығы туралы алғашқы мҽліметтер 

университеттердің оқу бағдарламаларына ене бастады. Оларға қажетті теориялық материалдарды жинактау, 

оку-ҽдістемслік қҧралдар, бағдарламалар мен жоспарлар жасау міндеттері бой кҿтерді. 

Осы жаңалықтың бҽрін дҽстҥрлі оқу ҥрдісімен ҥйлестіріп, оқу жоспарларына оңтайлы орналастыру жҽне 

оларды ҽдістемелік жағынан терең де мазмҧнды ҧйымдастыру ісінде Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

университеті, оның ішінде қазақ ҽдебиеті кафедрасы кошбасшылық роль атқара білді. арыстар жҿнінде, 

Шҽкҽрімнің шығармашылық мҧрасы туралы республика кҿлеміндегі тҧнғыш  
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лекциялар осы кафедрада откен ғасырдың сонау сексенінші жылдарыньң соңында оқылғанын  бҥгін- де 

тарихымыздын елеулі беттері деп санаймыз. Miнe, осы абыройлы істерде кафедра меңгерушісі профессор 

Нығмет Ғабдуллиннің ғалымдық, педагогтік, ҧйымдастырушылык қызметі аса мол болды. 

XX ғасырдың тоқсаныншы жылдарының бас( 1993-1995) кезіңде педагогикалық мамандар даярлау 

бағытындағы білім беру жҥйесіндегі мемлекеттік стандарттар мен типтік оқу бағдарламалары, жоспарлар 

тҽуелсіз Қазақстан жағдайындағы жаңа талаптарға, ҽлемдік білім кеңістігінің ҿлшемдеріне сҽйкес қайта 

қарады. Университеттің оку-ҽдістемелік жҧмыстар жҿніндегі бҿлімінің басшылығымен барлық мамандықтар 

бойынша республиканың жоғары оқу орындарына арналған жаңа стандарттар мен жоспарлар жасау ісі қолға 

алынды. Профессор Нығмет Ғабдуллин басқарған казак ҽдебиеті кафедрасы да бҧл істің нҽтижелі болуына 

ҿзіндік елеулі ҥлесін қосты. Соның нҽтижесінде тҽуелсіз слдің тарихындағы тҧңғыш білім стандарттары мен 

оқу жоспарлары дҥниеге келді. 

Абай атындағы байырғы оқу орныңда қызмет атқарумен қатар профессор Нығмет Ғабдуллин сол 

жылдары республикамыздың тҧңғыш Жоғары атестациялық комиссиясыи(ЖАК) ҧйъшдастыру мен 

қалыптастыру ісіне белссне араласты, ҽдебиет жҽне окы окыту ҽдістемесі мҽселелері жҿніндегі алғашкы 

мамандандырылған кеңестің мҥшесі болды. 

Оның сыртында профессор Нығмет Ғабдуллиннің ҿз аспиранттарына қатысты жетекшілік қызметі жҽне 

бар. «Аспирантка тақырып бермес бҧрын алдымен сол тақырып бойынша кҿп кітаптар оқып, дайындалуым 

керек,- дейтін Нығмет аға. Ҽр ісіне соншалықты жауаіпкершілікпен, ыктияттылықпен қарайтын ол кІсінІң 

бҧл сҿздеріне ҽрдайым иланатын едік. 

Осы тҽрІзді кіршіксіз таза жауапкершілігінен болар, профессор Нығмет ғабдуллиннің жетекшілігімен 

қорғалатын диссертациялардың бҽрі де тыңғылықты ҽрі сапалы болатын. Мейлі аспиранты болсын. мейлі 

алдындағы студент болсын, егер ҧстаз-жетекшіге оның бірі ісі, немесе жазып ҽкелген жҧмысы ҧнамай қалса, 

ҿзінің кҿңіліне қаншалық қонымсыз корініп тҧрса да Нығмет ата ешқашан дауыс котеріп, ащуланып, ашық 

ренжіп жатпайтын. Соның озінен-ақ шҽкірт ез қателігін тез ҧғынып, ҧстазының алдындағы айыбын, яки 

жҧмысындағы кемшілітін дереу тҥзеуте тырысатын, Ҧстаздық жолды мҧрат тҧтқан ҽрбір маманға олшеусіз 

ҧлті боларлық асьш атаның осынау бір айрықша қасиеперін жанымызға ҽрдайым сіңіруге тырысатынбыз. 

Профессор Нығмет Ғабдуллин бірқатар жыл Абай атындағы қазак педагогикалық университет; 

жанындағы қазақ ҽдебиеті мамандығынан кандидаттық диссертациялар қорғалатын арнайы кеңестің 

тҿрағасы қызметін аткарды. Ол кеңестің ҽрбір мҽжілісІнің ҧйымдасқан тҥрде ҽрі жинақы ҿтуіне қатты кҿңіл 

бҿлстін. Кеңссте қорғалатын жҧмыстарта да осындай жоғары талап коя білетін. Конеске барар алдында ҽрбір 

диссертация!іыц кафедрада ҽділ ҽрі аса жауапкершілікпен талқылануына мҽн бере отырып, қортауға ең ҧздік 

жҧмыстардың тана жіберілуін вддатапап отыратын. Соның нҽтижесінде диссерта- циялық ксңесте қоршлған 

кандидаттық диссертациялардьщ барлыты да жотары аттестациялық комитет саратішыларының тарапынан 

оң бағасын алып, мерзімінде бекітІліп отырды. 

Профессор Нығмет Ғабдуллиннің табиғатына тҽн педатоттік қасиеттері, биік парасаты, ҧстаздық 

мҽдениеті оның ҽрбір диссертантпен кездесу, пікірлесу барысында айқын байқалып тҧратын. Ҧлкен- кішінің 

бҽрімен «сіз» деп қана сойлесстін салтымен Нығмет аға акыл-кеңесін айтып, ҽр талапкердің аттестациялық 

қҧжаітарының дҧрыс толтырылуына, ҽр жҧмыстың ҿз жҧйесімен орындалуына жанашыр болудан 

жалықпайтын. 

Профессор Нығмет Ғабдуллиннің еліміздеті білім беру ісін жетілдіруте қосқан елеулі еңбектерінің 

қатарында тҧрлі дҽрежедегі оку орындарына арнап «Қазақ ҽдебиеті» окулықтарын жазуға ат салысқаны да 

заңды тҥрде аталады. Нымет ағаның авторлығымен жазылған окулыктар ҧзақ жылдар бойы еліміздің 

мектептерІнде оқытылып, жас жеткіншектерді тҽрбиелеуте, біліммен қаруландырута аса мол ҥлесін қосты. 

Нығмет атаның жазушы ретіндеті, кҿркем прозаның шебері ретіндеті таланты да оның ҚазПИ шаңы- 

рағында қызмст атқарған жылдары мейлінше жарқырап кҿрінді. Осы кезенде сонау 1951 жылы жарық кҿрген 

«Менің достарым» атты ҽңгімслер жинағынан бастап жазушының прозалық шығармаларын камтитын 

жиырмаға жуық кітаптары жарияланды. 

Жазушы Нығмет Ғабдуллин прозасының басты тақырыбы адамгершілік тазалыкты жырлау болды. Қай 

шығармасында да жазушыньщ оз замандастары шынайы болмыс-бітімімен, ҽрекет-қылығымен, мінез-

қҧлқымен шыншыл бейнесін табады.
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Педатот жазушы Нығмет Ғабдуллин ҿзі сомдаған осынау кҿркем бейнелері арқылы да жас ҧрпаққа 

ҿлшеусіз ҿнеге ҧсына білді. 

Соңғы жылдары профессор Нығмет Ғабдуллин универеитеттің қазақ ҽдебиеті кафедрасында про- 

фессорлық қызмет атқарып, ғылыми мамандар даярлау, ертеңгі кҥннің біліісті педагогтарын тҽрбиелеу 

ісімен тікелей айналысты. ¥лтымыздың улы қазынасы - халық ауыз ҽдебиеті туралы мҽнді де мазмҧнды 

лскциялық курсын оқыды. Диплом жҧмыстарына жетекшілік жасады. Халық ауыз ҽдебиеті пҽнінің 

жацартылтан типтік батдарламасын жасауға қатысты. 

Сонымен қатар ҿзінің соңынан ҿсіп келе жаттқан іні-қарындас шҽкірттерінің, кафедрадағы ҽріптесте- 

рінің сабақтарына кіріп, ақыл-кеңестерін айтудан бір сҽтке дс жалыққан емес. Профессор Нығмет Ғаб- 

дуллиннің ҽрбір сабағы кафедрада ашық сабақ деп саналатын. Оқу кестесіне осылайша жазылатын да, ҽр 

оқытушы калаған уақытында профсссордың дҽрісіне кіріп, ҿзіне қажетті ҿнете-ҧлтілсрін тауып жататын. 

Табиғатынан соншалықты кіршіксіз таза жаратылтан Нығмет аға ең алдымен езіне аса жотары талап 

қойыи отыратын. Ҿзінің ҽрбір ісінің кҿтшіілікке пайдалы болуын тана қалайтын. Жанындаты адамта 

ауыртпалытын тҧсіріп, ҿзі атқарута тиіс істі ҿзтете жҧктей сапу, ҿзінен кейінті ҽріптес шҽкірттерін ретсіз 

мазалау детен қасиеттер ол кісінің жаратьшысына мҧлде жат болатын. Тіпті денсаулық жағдайына 

байланысты сабақ ҿткізу қиындығы туған сирек сҽттердің ҿзінде де ол осы бір айрықша қасиетінен айныған 

емес. Ҽріптестерінің, кафедра ҧжымының, факультетінің, университетінің атына кір келтірмеу- ді ғана 

ойлайтын. 

Профессор Нығмет Ғабдуллиннің педагог ретіндеті парасатты тҧлғасын танытарлық ҿнегелі қырары аса 

мол. Ардақты азамат, асыл ағаның тибратты ҿмІр жолы, шығармашылық мҧралары болашактағы талай-талай 

кітаптар мен монографияларда, оқулытіар мен мақалаларда, зерттеулер мен естеліктерде жалтаса беретіні 

анық. 

Резюме 
В статье рассматривается научная и преподавательская деятельность Н.Габдуллина. 

Summary 

В Iii the article is examined the scientific and teaching activity of N.Gabdullina. 

ДАЛАНЫҢ ЕРЕКШЕ ПЕРЗЕНТ1 - БИТАБАР  

Т.Рахымжанов - Абай атындағы ҚазҦПУ-дың профессоры, филол.ғыл.д. 

Қазактың аса кҿрнекті жазушысы Сафуан Шаймерденовтің ―Жыл кҧсы― повесі қазақ сахарасында 

Карағанды кҿмір кенінің ашылуы, сол ҿндіріс орнына кең далада мал бағып, кҥнделікті тіршілік ауанымен 

бейқам, жайбарақат кҥн кешкен қыр адамдарының келуі, қысқасы, Қазақстанда жҧмысшы табының пайда 

болып. қалыптаса бастауы туралы шығарма. Ал қазақ ҽдебиетінде ҿндіріс тақырыбы - соны тақырып емес. 

Бҧрында С.Ерубаевтің ―Менің қҧрдастарым‖, Ғ.Мҧстафиннің ―Карағанды‖, З.Шашкиннін ―Теміртау‖ 

романдары, ал кейініректе М.Сҽрсекеевтің "Жарылыс‖, Ҽ.Таразидің ―Тас жартан‖, А.Жаксыбаевтың ―Ботет‖ 

шығармалары жазылғаны белгілі. 

С.Шаймерденовтің ―Жыл қҧсы― хикаясы да ҿндіріс тақырыбын қозғайтын кҿркем туынды. Ал қалам- 

гердің ҿмір материалын игеруі, оны ой таразысына салып, елеп-екшеуі автордың білік-білімінс, қоғамдық, 

ҽлеуметтік концепциясына, тіті, шеберлітіне де қатысты десек, Сафуан бҧл тақырыпқа жаңаша қырынан 

келген. 

―Жыл қҧсының
11

 басты кейіпкері - Сарыарқа ҿңіріне ерен қара кҥшімен, ҿнерімен, ақ коңіл адамшылык 

қасиетімен аты шыққан балуан Битабар. Қарағандының кҿмір кеніне келместен бҧрын кең далада мал 

баққан, жаздыгҥні шҿп шапқан, қыс айларында Арқаның қытымыр аязы, ақ боранымен алысып, шағын 

шаруашылығын дҿңгелеткен еңбек адамы. Бірак жазда қҧрғақшылық болып, қыста қызылшҧнак аяз жаң 

алқымнан алтан жҧт жьшы Қаратандыта қоныс аударт ан. Десе де, Битабар талай жҧртқа аты молім ондіріс 

ошағында тҧракты орын теуіп, жҧмысшьшар қатарында қала алмады. Неге? Оның себеп- терін журналист 

Ҽділхан Байменов былайша тҧсіндіреді: ―Повесте осындай ізті қасиеттерімен тҧтас корінген Битабар ақыры 

жҧмысшы табының тҧрақты ҿкілі деуге лайық болмай шықты. Кеп қазып, 
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ҥлкен шахтада жҧмыс істеген азды-кҿпті уақыт Битабар ҥшін улы тойда тҥйе палуанмен кҥреске тҥскен- 

мен тең болды. Битабар осы қысқа уақыт ішінде тҥрмеге тҥсіп шықты, нҽсіп талшығының тҧзағына ілік- ті, 

баладан айрылды, ақыры ҿзі мсрт болып, туғаи тауы Иманаққа кетті /1/. 

Ҽ.Байменовтің осы пікірін негізге ала отырып, шығармадағы орталық тҧлға - Битабар характерінің қыр-

сырына тоқталып кҿрейік. 

Орыстың ҥлы жазушысы Н.Гоголь шығармаларының коркемдік ҽлемін зерпеген С. Машинекий 

қаламгердің ―Невадацтылы‖ повесіне токталғанда: ―Характер Пискарева раскрывается перед нами как бы в 

двух плоскостях: реальной и фантастической. В первой из них он предстает застенчивым, робким молодым 

человеком, еще не успевшим вкусить торестей жизни, полным розовых иллюзий и романтических 

представлений о людях и окружающей его действительности‖ /2/-деп жазадьт. 

Зерттіеуші тҥйіндегендей, ―Жыл қҧсы― хикаясындағы Битабар характерінің бітім-болмысы, оның бірте-

бірте кемелденіп, азамат болып калыптасуы шығарманың алғашқы болІмдерінде романтикалық ррында 

сишттадады. Ҽрине, повестегі Битабар барлық Іс-ҽрекеті алдын ала ҿлшеп-пішіліп қойылған ҽпос іық 

кейіпкер емес. Ол ҽпикалық бейнелер сиякты кҥн сайын ҿсіп, оншакғы жылда атпал азамат, жау жҥрек 

батырдын катарына косьшмайды. Детенмен, ―Жыл қҧсында" Битабар бейнесін сипаттауда ҽсірелеу басым. 

Ол бір жағынан, Арқа ҿңіріне атағы жайылған баттуан, ятни, сурапыл қара кҥш иесі, екінші жатынан, 

Битабар сол қара кҥшін жҧрттан жасыра алмайтын ақ коңіл ҽрі кҥресімен, айла-тҽсілімен коп- шілікті 

қуантатын, сҥйсіндіре алатын ойыншы да. Сондыктан, жазушы Битабар бейнесін сипаттатанда, ошлң туа 

біткеп алапат кҥшІне айрықша назар аударады. Мҽселен, Битабардын Ҽлім байдың ҥйінде мейман болтан 

ҽниіі, сал-сері, аса кҥшті Балуан Шолактың кҿзінше атан тҥйені кҿтеруі, Қаратанды кенінің бас инжснері - 

Левенштерннің сазта батқан жеңіл автомобидін суырып алуы, тірі пенде қозғалта алматан ҥлксн кҿмір 

кесетін котеріп арбата салуы, басқа кеншілер бір норманы азар орындап жҥртепдс, жер астыңдағы тар 

қапаста темір қайламен норманы бес есе артық орындауы ҽпостық жырдың кҿрініс- тсрін еске салғандай. 

Яғни, ол ҿмірде біз кҽріп жҥртен адамдардан тҿрі, батырлық жырдың қаһарманына кҿбірек ҥксайды. 

‗ - Ия. аруақ! 

Жҧрт ішін тартып, шу ете тҥстІ: Ватонға ешкім кҿтсріп сала алмағаңдыктан, тас табандап осы жерде 

жатқан кҿмір кесекті балуан қаңбақша ойнатып кеудесіне апарды да, арбаға тастап жіберді. Жҧ
рттары

 шу епі: 

байқаса алты арыс қу шыбықша морт омырылып, арба отырып калыпты. 

...Левенштерн Битабарды арқасынан қакты. Жҥзінде кҥлкі, ризашылық‖ (Шаймерденов С. Екі томдық 

тандамалы шығармалары. 2-ші том. Повестер мен мақалалар. Алматы, Жазушы, 1978, 412 б. - Мысал 2 т., 158 

беттен алынған. Бҧдан ҽрі том мен бет нҿмірі корсетіледі.). 

Демек, ақын Н.Оразалиннің сҿзімен айтқанда: ―...ҿтпелі кезеңнің кесек мінезді ҿкілі - тілін тапсаң тҥйе 

кҿтеріп, темірінетін, таппасаң не ҿзін, не ҿзтепі майып кылатын Битабар‖ /3/ міне, осындай алып кҥш иесі. 

Арба екеш, арба да морт сынады. 

Ал С.Шаймерденов Битабардыц іс-ҽрекеті, ой-арманы, кҿңіл-кҥй қҧбылыстары мен мінез-қҧлық диа- 

лектикасын сипаттауға келтенде реалистік ҽуендерте бірден ден қояды. Ҽсіресе, Битабар бойында жазушы 

М.Ыскақбаев атап кҿрсеткен ҧлттық психолотия ҽлементтері ҿте басым. Етер қазақ ҧлтының ҽр адамына 

қапататсыздық, қытымырлық, ҽзімшілдіктен тҿрі, аккоцілдік, аңқаулық, бейтамдық, қонақжайлық тҽн десек, 

Битабар характерінің бітім-болмысында осы қасиеттердің барлығы да бар. 

Десе де, Битабар - дала перзенті. Кең далада, шілдір аспан астында, қарлы боран мен ҿкпек желдің ҿтінде 

басына жҥген, кҧрық тимеген шу асаудай еркін ҿскен. Табиғат берген ерен кҥштің арқасында тірі пендеден 

бсті қайтып, қатажу кҿрмеген. Екінші жағынан, ішкі жан сарайы да ксң сахараның сай-саласы мен қойнау-

қолаттарында кездесетін тҧма бҧлақтың суындай мҿлдір де таза, 

Битабардын, мінез-қҧлқы да путан ҿлкссіне тартқан. Зор тҧлғасына орай, молынан пішілген. Базарда 

тҧртап бақалшыдай қулық-сҧмдығы жоқ. Баладай аңқау, сол даланың ҿзен-кҿлдерін ала жаздай жайлап, 

балапандарын ҿртізтен ақ қҧс секілді адал. 

Сарыарканың бҧлтағы мен бҧралаңы кҿп соқпақ жолдарында бейсауат жҥрген жолаушыға астындағы 

жалтыз атын беретін мырзалығы мен қонақжайлығы тағы бар. 

Шексіз-шетсіз кең даланы ерсілі-қарсылы кезіп, жаңадан ашылған Карағанды кеніне жҧмысшылар жинап 

жҥрген инженер Левенштерн алғаш ҥйіне келгенде: 

- Бҽрін салып, ертең неңці жейсің?! Жел обасың ба? 

- Ҽй, қатын-ай, бҧйтпесең сен қатын боламысың! - деп Битабар кейіңкіреп қалды. Содан кейін қайта 
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жойілді. - Оқасы жоқ, қатын, сал деген соң сала бер. Таңдағы тамақ тҽңірден. Аштан ҿлгеннің моласын 

кӛрген жоқсың‖ (2 т., 127 б.). 

ҥйіне келген мейманына қоң етін кесіп бергендей кеңпейіл ҽрі тҥбі тҥскен шелек сияқты салдырлаған 

ашық Битабар ары мен ҧяты сынға тҥсетін кезде ҿте табанды жҽне қайсар. 

Жас кезінде талай-талай атан жілік, бапуандармсн белдесіп, талайының жауырынын жерге тигізіп, 

кҥреспен мал тауып жҥргенде Тама елінен: ―...бҧл жолғы кезекті Битабар кҥреспей берсін!‖ деген ҧсыныс 

тҥскен. Бҧл ҧсынысты Арқаға аты жайылған балуанның шашбауын кҿтеріп, намысын жыртқансып жҥрген 

‘‘туысы‖ Бертшек қуана қабыл алған. Жҽне онымен қоймай: Таманың бҧл тілстін орында- сақ, екеуміз де кҿк 

ала қағазға шаш етектен боламыз‖ - деп, аңқау балуанды апдарқатқан. Бҧрында алыстыц да, жақынның да 

кҿңілін қалдырмайтын Битабар бҧл жолы тілі тҽтті, діні қатты Бертшекпен мҥлдем келіспейді. 

― - Ал ендеше бҧл жолы кезекті Тамаға бересің. 

Битабар тҥсінбеді. 

- Кезекті бергені қалай? Кезекті жығып алмаушы ма еді? 

- Жығып алу қолынан келмесе қайтесің? Олар кісі салып отыр. Арамыз ашылмасын десендер, Битабар бҧл 

жолы жығылатын болсын дспті. 

- Сен кҿңгеніңмен, мен кҿне алмаймын. Аруақ аттайтын жайым жоқ‖ (2 т., 121 б.). 

Ҽрине, ҿмірде қатып қалған қағида жоқ. Жҽне ҿзгермейтін, райынан қайтпайтын адам да болмайды. 

―Жаман адамның ҿкпесі басы жерте жеткенше, жақсы адамның ашуы шҽйі орамал кепкенше‖ дегендей, 

Битабар туысыныц сол дҧние кҧмарлыты мен обырлытын тез ҧмытқан. Олай дейтініміз, Битабар біреуте 

деген ҿкпе, ашуы ―шҽйі орамал кепкенше‖ тарқап кететін кеңпейіл, кешірімді адам. Сол себепті ол Кеңес 

ҥкіметінің тарапынан куғындалған, қорқау, зҧлым, айлакер Бертшекті ҿз ҥйіне паналатты. Ішіп- жегізді. 

Қамқор коңілмен туыс қой деп ойлап, оның асты-ҥстіне тусіп, кҥтті. Аңқау, аңтап мінезіне бағып, оның 

ҧрлық жасаған қылмыскер, қашқын, алаяқ екеніне де мҽн бермеген. 

Р.Бердібаев: ―Битабардың бізге мҽлім болған ҿмір эпизодтарын еске тҥсірсек, оның шығарма соңындағы 

қадамын тҥсінеміз. Елде жоқ қара жорғасын кастандықпен мерт қылған, ташы Жанкҥмістен арамдыкпен 

айырған ―ағайыны‖ Бертшектің қылығын кешіріп, онымен ―тату‖ болып кетуі Битабардың рулық сана 

шылауынан арылмаған адам екендігін кҿрсетеді‖ /4/ - деп жазса, жазушы М.Ысқақбаев Битабардың бҧл 

қылығын: ―Miнe, бҧл нағыз қазақи ҧғым, қазақы қулық. ҥйіндегі қашып-пысып кеп жасырынып жатқан 

Бсртшектің мҽн-жайын анықтап сҧрап білтісі келмейді, қонағым, ағайыным ден есептеп, барын аузына ҧстап, 

бір ай бойы бағып-кҥтіп жатыр. Ауырсынса да, сездірмеуге тырысады, ҿйткені елдің қаңқу сҿзінен қорқады. 

...Аңғал, аңқау, кешірімді, меймандос, бейқам мінез‖ /5/ - деп бағалайды. Біз де осы пікірге қосыламыз. 

Қазақ халқының ҧлттық психологиясында тҽн аңқаулық, меймандостық жҽне намысшылдық Битабар 

бойынан мол табылады. Ол Қарағанды ҿндірісінде кҿмір қазудың кҥнделікті нормасын бірнеше per артық 

орындағанда, социалистік жарыстың жеңімпазы атанайын деп ойламайды. Ҿзіне ―тамыр― деп жылы 

сойлесетін, айлық жалақысы мен апталық паетін уақытысында беретін бас инженер Левенштерн- нін ойынан 

шығып, мҧнымен бҽсекете тҥскен Ылғаз бапуанта ҿз намысын қолдан бермеуге тырысқан. 

Битабар жҧмысының жемісті, нҽтижелі болуына Левенштерн сентен десятниктің: О, Ылтаздан 

қалыңқырап койыпсың‖, - деп бҽсеке корітін қыздыра тҧсуі де себепкер. Кҥнделікті тапсырмасын бес есе 

артығымен орындап, былайғы кеншілердің алдына шыққан Битабар мақтау естіп, марапатталды. Ерен 

еңбегінің нҽтижесін де кҿрді. Фото суреті мақтау тақтасына ілініп, газетке де жарияланды. Ол егср жеке 

басының пайдасын ойлаған ҿзімшіл болса, мақтансҧйтіш, мансапқор болса, кҧнделікті паек пен ай соңында 

апатын сыйлықпен шектелмей, сол заманның сыйлы адамы - стахановшы болуға ҧмтылар еді. Сҿйтіп атақ-

даңққа бҿленер еді. Жҽне солай істеуте Битабардыц табандылыты мен қажыр-қайраты да жететін . Бірақ 

кешеті балуан, бҧтінті кенші Битабар олай жасаматан. Қаратандыта кеп, озат атанып, атац-даңқы дҧріпдеп 

тҧртанда да, бҧрынты қарапайымдылытынан, бейтамдытынан, жас баладай ацқау- лытынан еш ҿзтерметен. 

Дҥниеқоңыз, алаяқ Бертшекке сенгендіктен абақтыға да отырып шыққан. 

Сахараның кеңдігіне, бір ырғакты тіршілік ағысына, қыр адамдарының дархан мінезіне ҥйренген
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Битабар шаһар тҧрмысына икемделмеген. Бертін келе, жер астындағы ҿте тар жҧмыс орнын, Қарағандының 

кҿмір тауларының кҥйік исін. Ҥйіндегі де кҥнделікті ҿміріне қажетті судың да тапшылығъш ҧнатпады. 

Сойтіп, мал бақкан қыр адамы қалаға сінісе алмады. Керісінше, ҿзі туып-ҿскен Иманақ тауын, сары даланың 

кеңдігін, сахара ҿмірін ешкімте тҽуелсіз еркіндігін аңсаған, Соларды тҥсінде кҿріп, ҿңінде сағынатын болған. 

Ҽрине ҿмір болған соң, кателік пен қиындык, кездсйсоқтық та болады. Битабар Қарағандыда жалғыз 

баласы Амантапдан айрылды, ҿзін жер астында кемір басып қап, ауыр жарақаттапды. Мҧндай емір - тағдыр 

бҧрылыстарын сенгіш, ацкау Битабар жаман ырымға балаған. Оның ҥстіне, ҿзін Арқадан Қарағанды 

шахтасына алып келген, ҽрдайым "тамыр‖ деп жылы сҿйлеген, айлық, тоқсандық жоспарды еселеп 

орындаған сейын мақтап-марапаттаған бас инженер Левенштсрннен де кҿңілі калды. Сҿйтіп, Левсн- штернге 

катты ренжіген, жақыннан да, жаттан да кҿңілі суыған Битабар туып-ҿскек Иманақ тауына қайтуға мҽжбҥр 

болған. Яғни, сыншы Б.Сарбалаевтің созімен айтқаңда: ―Ол біраз жҧмыс істегенмен ҽлі нағыз шахтер емес. 

Бойында жаңа психология, дағды туып келе жатты да, аякталмады‖. Демек, бҧл баға "Жыл қҧсы― повесіндегі 

Битабар характерінің бсдерлі қырын айқындаған, оның мінезінің біртҧтастығы мен даланың озіндей 

табиғилығына дҽлме-дҽл берілген баға. 

Сондай-ақ, С.Шаймердеиовтің ―Жыл кҧсы― повесінде Битабар бейнесінің біраз қырларын толықтырып, 

шығарма кҿтерген кҿкейкесті мҽсслелерді айқындап тҧрған басқа да кейіпкерлер бар. 

Повестің алғашқы тараулармнда жарқ етіп кҿрінген ҽнші, сазгер, сал-cepi Балуан Шолақ бейнесі, бі- 

 ресе, есте қаларлықтай. Олай дейтінІміз, елдің қадірлі ақсақалы Ҽлім карттың ҥйінде мейман болған 

Балуан Шолақ отырған жерін ойын-кҥлкі, сауық-сайранға айналдырып, ҽн мен кҥйте шҿліркеген адам- 

дардың мейірін қандырған. Тҧла бойында табиғи кҥші буырқанған жас Битабарға сҥйсІніп, оның оттылығы 

мен ҿжеттігін ерекше бағалаған. 

Сонымен бірте, хикаядағы Балуан Шолақ казақтың Ақан. Біржан, Ыбырай тҽрізді ақын, сал-серілері 

сияқты мінезі мҽрт, кҿңілі жомарт. Ол Ҽлім карт ҿзіпе сыйлатан қара арт ымакты жас пері Битабаріа берген. 

«Жыл қҧсында― бай баласы - Бертшек тереңіие қҧрық бойламайтын арамдытымен, басқаға жақсы- лық 

атаулыны қимайтын іштарлығымен ҽрі қараулытымен козте тҧседі. Оның ру жатынан Битабарта жақыпдығы 

бар. Бірак оған туыстығынан тҿрі, ҧяласынан бҿлек ҿскен бҿрінің бҿлтірігіндсй тасбауырлығы мен қаскҿйлігі 

басым. 

Битабар шығымсыз, қызғаншақ Бертшектің кесірінен сҧйген қызы Жанкмміске қосыла алмады. Ол 

Балуан Шолақ сыйлаған қара жорғаны да пышактап, мерт қылды. 

Бертшек ҽкесі Ҽлім қарт ҿлсрінде: Қҧдайтатала Бертшек екеуіңді кем жаратқан жоқ. Ата балаға сыншы! 

Білем мен. Екеуің қосылып бір қҧстың қос қанатысындар. БІріңде білек пен жҥрек бар. Біріндс ақыл мен 

білім басым. Осы тҿрт қасиетті тең ҧстасандар, биікке самғайсыңдар... 

Ҿлер алдындағы ҿсиетім, таза жҥріндер. Тату жҥрсеңдер ат та бар, ас та кҿп' (2 т., 118 б.) - деп ақыл 

айтканымең, канына сіңген ескі ҽдетінен коп ауытқымайды. 

Бертшек қазақ психологиясына тҽн ―ағайын‖, ―туыс‖ деген бет-пердені жамылып, Битабардыц жеңіс 

кҥрснен тҥскен олжаның бҽрін қара басына пайдаланған. Балуанға бір суыртпақ жіп те бҧйыртпатан. Одан 

қалғаны ―сауғашыл‖ ел адам-дарының қанжытасына байланған. 

―ТСетісетін ер ертоқымның артқы қасын сҧрайды дегендей, Тама елінде болған тойда олар бір мҽмілеге 

келе алмай, бет жыртысты. Кетусге, окпеге себеп болған Бсртшектің пайдакҥнемдігі мен қараулығы. Ақыры 

сол дҥниеқоңыздық пен қараулық Бертшектің тҥбіне жетті. Ол қазынаның алтыны ҧрлап, абақтыға қамалды. 

Сонымен қатар. ―Жыл кҧсы ‘ повесінде Қарағанды кҿмір кенінің бас инженері - Левенштерннің характері 

коп қырлылытымен айрықша коз тартады. Ол тек ондіріс технолотиясын тана емес, қыр адам- дарының 

мінез-қҧлқын, салт-санасын, психологиясын да жетік білетін адам. Инженер тумысынан адал, бейтам да 

аңқау дала адамдарына жоғарыдан қарап, менсінбетен немесе кемсітіп жек кҿртен мінез танытпайды. 

Олармен терезесі тең адам сияқты сойлеседі. Тіпті, ҿзімісіне сойлеп, іші-баурына кіріп Кететін ақылды да, 

айлалы ку. Левенштерн Битабарды алғаш кҿргенде-ақ, бурыннан таныс, етене жақын кісі сиякты жақындаса 

тҥскеті. Тіпті отан ешқашанда дҽмін татпаған арақты да ішкізеді. Бас инженер ҽp адамның сырын алып, ҽр 

істің ығын табуға шеберленген. Қарамағындағы қазақ жҧмысшыларымен ҧрансыз, айғайсыз ортак тіл 

табысып, еңбекке жҧмылдыра біледі. Қазақтың мақтатанды, азын-аулақ сыйлық





Абой атындагы ҚазҤПУ-дыц Хабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №4(38), 2011 ж. 

57     

 

 

жасағанды ҧнататынын біліп алған ҽккі Левенштерн оларды тез ҥйіріп алып, ҿз ойын жҥзеге асырады. 

‗-Мынаның салмағы елу бес екен. Ал, тамыр, сен болсаң, бір жҧз алпыс тарттың. Норманы да бҧдан ҥш 

есе артық орындайсың. Келісім осы. Ҽйтпесе, паекты тегін бермейді шахта. - деп Левенштерн ойыншығын 

араластыра айтты. - ҥш есе деген не, тҽйІрі, бес есе, - деп қойды кҿңІлденген Битабар‖ (2 т., 131 

о.). Немесе: - "Сонда жарысқа кіммен тҥсесің? Ана Ҽлимен, ҽрине, тҥспейтін шығарсың? 

- Қҧдай сақтасын. Естіген жҧрттан ҧяттаты. 

- Енді кіммен? -Левенштерн еріктті Битабардың ҿзіне тастады. 

- Ана есік кҿзінде Ылтаз отыр ғой. Сол дҧрыс болар‗‗ (2 т., 136 б.). 

Жалпы қазатуар Левенштерн ешкімге ішкі сырын ашпайды. Бірақ кҿптің кҿзіншѐ - ҽділ де сыпайы. 

Бастық екснмін деп жҧмысшыларға дауыс кҿтеріп сҿйлемейді, ҥлкенмен де, кішімен де жақсы қарым- 

қатынаста. Сол себепті онын аузынан мақтау естіп, қолынан сыйлық алып, жақсылық, шапағат кҿрмек Ҽли, 

Ылғаз, Битабар сиякты кеншілер оны ҿндіріс басындағы іскер адам деп ойлайды. 

Дегенмен, Левенштерннің сырты бҥтін болғанымен, іші тҥтін. Кҿп уақыт ҥлкен халықтың қарамағында 

бодандықта болған қазақ ҧлты туралы да оның кҿзқарасы шындыққа жақын. Левенштерннің бҧл 

кҿзкарасында ҥлкен астар бар. Жҽне накты да дҽл. 

―Қазақ даласын кҿп аралап, ой-шҧқырын егжей-тегжейлеп білІп алған шеген қалпақ бір нҽрсеге кайран: 

бҧл далада осылардың ҽр қайсысының алар ҿз орны бар. Бҧлар айла-қулық та жасаймайды. Даушарта да 

тҥсе алады. Ал сырт кҥшпен, сенімен кездессе, дҽл осындай сорлы, бишара. Ҿз ортасында алар орнынан, ҿз 

арасындағы дҽреже салмағынан айрылып қалбалақтайды да қалады‖ (2 т., 124 б.). 

Оңайшылықпеп тҥсін беріп. сырын апшайтын Левенштерн ҿз есесін басқаға жІбермсйтін есеп- қисалтың 

адамы. Бас инжснердің бҧл қасиеті Битабармен қарым-қатынасынан айқын байқалады. Oл Ҽрдайым 

балуанға ―тамыр‖ деп іш тарта сҿйлейді. Битабар кенші кҧнделікті жоспарын бес есе артығы- мен орындап, 

атақ-даңқы Қарағанды шаһарына жайылып тҧрғанда, оған ҧнемі қол ушын бероді, мактау мен марапаттан да 

кҧр алақан калдырмайды. 

Ол, ол ма. Битабар жалғыз ҧлы Амантайдан айрылып, қайғыдан қан жҧтыи, тірі жанмен тілдеспей, іртсте 

теріс қарап жатып алғанда: ―- Мҽскеуден, Алматыдан телеграмма: кҿмір бер! Ал кҿмір бсретін Битабар он 

бес кҥн болды ҥйде жатыр. Бала ҿлді. Рас. Бірақ кҿмір керек пе? Керек Паек керек пе? Керек. Шай да керек. 

Нан да керек. Сол себетпі жатпау да керек
1
' - деп балуанта ҿмірте бет бҧрып, еңбекке араласуына моральдық 

жағынан демеу болған да - Левенштерн. 

Повестіц орталык қаһарманы - Битабар дала адамьша тҽн бауырмалдықпен, сенгіштікпен ҧры, кашкип 

Бертшекті ҥйіне паналатын, соның. кесірінен тҧрмеге жабылғанда, оны абактыдан босатып алған даБас 

инженер. 

ҥстірт Карағанда, басшы Левенштерн еңбск адамына, ҽсіресе, озат кенші Битабарға қамқор, аса мейіірімді 

адам кҿрінуі де мҧмкін. Жер астында аянбай тср тҿтіп жҧрген кеншілерге еңбегіне орай, қолы- нан келген 

жақсылығын аямайды. Олармен ҽрдайым ―тамыр‖ деп сыпайы сойлеседі, дуйім жҧрттың  кҿзінше 

мақтайды, сыйлық пен сый ақыдан да қҧр қалдырмайды. Кҧнделікті тіршіліктің атымьшда кеіасеетін мҧң-

мҧқтажын да ден қойып тындап, берген уҽдесің дер уақытысында орындайды. Сондықтан да Левенштерн 

Битабар ҥшін, басқалар ҥшін де кен пейілді іскер адам. 

С.Шаймерденов бҧп хикаясында Бас инженерге не мақтап, не жамандап нақты мінездеме бермейді. Онын 

характерін іс-ҽрекет жҽне диалот арқылы ащуға тырысады. Жҽне қаламгердің инженер характерін 

аиқындаты бҧл амал-тҽсілдері ҿзін-езі ақтаған. Десе де, Левенштерннің Битабарта, Ылғазға жҽне басқа 

кеншілерге жасаған қамқорлығында, мейрімділігінде, тіпті, дархандығында да ішкі бір есеп бар. Етер 

ксншілер кҥнделікті тапсырмалары торт-бес есе асыра орындап, елте, қоғамға кҿмірді коп беріп жатса,Бас 

инжнеердің де ҿмірлік позициясы мытым, ҧпайы тҥгел. Сондықтан кеншілердің ынталы, жігерлі ж\:мыс 

істеуіне, жоспарын асыра орыидауына Левенштерн де мҥдделі екен. Демек, ол коғамдық іс пен жеке бастың 

мақсат-мҥддесін орайластыра білген ақылды да қу адам. Бірақ иесіз тауды жалғыз жайлаған тҥлкі тҽрізді 

қаймана қазаққа басқан ізінің жымын білдірмейді, карамағындатыларға сырын да алдырмапды. Сырт козге 

жақсы, жайсаң корінгенмен, сыр-қатарлары ішінде. Ол катпар-қатпар сырларды ҧту киыи, бҧлғағын 

тҥсіндіру одан да қиын. 

Мҽселен, Битабарды жер астында кҿмір басып қалып, еңбеккор кеншілердің қатарынан шығып калып еді, 

бҧрында отан қамқор, сҥйеніш болып жҧрген Левенштерн сырт айналды. Ҿйткені Битабар емді оның 

мақсат-мҥддесі ҧшін қызмет жасамайды. Ол жер астында қатты жарақаттантаи жарымжан 
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адам. Мол кӛмір ӛндіруге кауқары жоқ. Сондықтап енді Бас инженерге қажеті де шамалы. Демек, 

“Жыл қҧсында“ Левенштерн бейнесі қатпар-қатпар сырлары мол кҧрделі бейне болып шыққан. 

Тоқсан ауыз сӛздің тобыктай тҧйіні - жазушы С.Шаймерденовтің “Жыл қҧсы“ хикаясы Қарағанды 

сияқты ірі ондіріс ошатының апғашқы қадамдары хақында және қазақ жҧмысшыларының сңбек 

сапарындағы жеңістері мен бӛгелісін де бҧкпесіз, боямасыз сипаттаған, айтары мол туынды екен. 

Сонымен қатар, шытарманың басты кейіпкері - Битабардың шынайы да, тҧқымды бейнесі суреткер-

жазушының зор шеберлігін айқындай тҧскен фактор болып табылады. 

1. Бҽшіенов Ҽ. Жаңа тыныс куҽсі//Қазаң ҽдебиеті, 1972, № 2, 7январь 

2. Машинский С. Художественный мир Тотоля. - М.: Просвещение, 1979. — с. 154 

3. Оразалин Н. Суреткер мерейі// Социалисты Қазақстан, 1982, № 144, 16 май 

4. Бсрдіиаев Р. Сырлы суреткер// Жулдыз, 1982, №4. -176 6. 

5. ЫсқацбаевМ. Айқын 6едер//Қазақ ҽдебиеті, 1974, №>28, 12 июль 

Резюме 

Данная статья посвящена всестороннему анализу образа Битабара - тлавното тероя повести «Жыл кусы» 

(Птица тода - Т.Р.) выдающетося казахското писателя С.Шаймерденова. 

Summary 

This article focuses on comprehensive analysis of image ofBitabara, one of the main character of "Zhyl kusy 

(Bird, T.r.) outstanding Kazakh writer C.Shaimerdenova. 

ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ  

Д.А. Сатемирова - Абай атындағы Қаз¥ПУ-нің аға оқытушысы, филол.ғыл.канд. 

Жыраулар мҧрасын зерттеу қазақ әдебиеттаиу тылымының басты мәселелері ретінде ғапымдар 

назарынан тҧскен емес. Алайда жыраулар поәзиясын XX ғасырдың екінші жартысынан кейін 

танатерең зсрттеуте жол ашылды. Алматы қаласында 1959 жылы ӛткен ҧлтәдебиетін зерттеуте батыт 

бертен әдеби мура жайлы конференциядан кейін әдебиеттің тарихы терендеді. Қазақ әдебиетінің 

тамырын тереңнен тартқан жыраулар поәзиясының асыл мҧраларын жинап, бастыру ісі XIX 

ғасырдың орта шенінен баста- лады. Жыраулар шығармашылығын жҧйелі зерттеу XX тасырдың 

екінші жартысынан басталтанмен, жинап бастыру, жариялау ісі одан әрі кезеңдерте тіреледі. 

Жыраулар поәзиясыныц жиналыті бастырылу және зерттелуін ҧш кезеңте бӛліп қарастырута болады. 

Бірінші кезеңте XIX касырдың екінші жартысынан бастап кеңес ӛкіметі орнатан 1917 жылға 

дейінті аралықты жатқызута болады. Бҧл кезецце нетізінен жыраулар шытармаларын жипап, 

бастыру ісі атқа- рылды. ПІ.Уәлиханов қазак поәзиясын алташ классификациялап, жырау туралы сӛз 

қозтайды. Тҧркі халыктарының әдебиет ҧлтілсрін жинап, зерттеуші В.Радловтың қазақ поәзиясын 

мазмҧндық-іақырып- тық тҧрғыдан жіктеп тҧсіндіретін пікірлері жыраулар поәзиясының 

ерекшеліктері туралы айтылтан алташкы тылыми тҧжырымдар болды. Жыраулар мҧрасы XIX 

тасырдың екінші жартысынан бастап мынадай жинақтар тҧрінде жарық кӛртені белтілі: 

- Радпов В.В. «Образцы народной литературы тюркских племен» ч.ІИ., VII т., СПб., 1870 т. ҦІІ 

том, 1896; 

- Записки Оренбуртското отдела Императорското Русското Теотрафическото общества, 1875, вып. 
3.; 

- Османов М. «Нотай уа қҧмық жырлары». -СПб., 1883; 

- Бекмҧхамедов М. «Жақсы ҧтіт». -Қазан, 1908; 

- Мҧштақ Ғ. «Кексілдер..». -Орынбор, 1911; 

- Мҧштақ Т. «Шайыр, яки қазақ ақындарының басты жырлары». -Орынбор, 1912; 

- Берқалиҧлы А. «Ақыи». -Қазан, 1912; 

- Валиханов Ч.Ч. «Сочинение».-СПб., 1904; 

Жыраулар шытармашылығының жарияланып зерттелуін айқындайтын екінші кезец 1917 жылдан  
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бастап 1959 жылға дейінті аралықты қамтиды. Кеңестік идеолотия ҧстемдік қҧрған бҧл кезенде рухани 

мҽдениетттің, ҽдебиеттің ҧлттық сипатын терсңдете танытута мҧмкіндік болмады. Бірақ бҧл кезеңде де 

жыраулар шығармашылығы ҽдебиет тарихында ішІнара қарастырылып іҧрды. Қазақ ҽдсбиеті тарихын- даты 

жыраулар поҽзиясыныц ерекшеліктері, жыраудың коғамдық-ҽлеуметтік тҧлғасы жайлы алғаш тылыми пікір 

М.Ҽуезовтің «Ҽдебиет тарихы» еңбетіиен бастслады. Х.Досмҧхамедҧлы ауыз ҽдсбисті ҧлтілері туралы айта 

келіп, Асап қайғы шығармашылығындағы болжал ҽлеңте тоқталады. Зерттеуші сңбетінде жыраулар 

поҽзиясына накты тоқталматанмен, толтау жанрының табиғатын танытатын пікір- лер айтылады. Толғаудьщ 

ҽзіндік ерекшеліктері туралы жіктеулер А.Байтҧрсыновтың «Ҽдебиет таныт- қышында» беріледі. Жыраулар 

шығармашылығын жариялап, тылыми пікір білдіруде С.Сейфуллиннің, СМҧқановтьщ еңбектерінің ролі 

ерекше болды. Е.Исмаиловтың «Ақындар» деп аталатын монотрафия- сының қазақ ауызша ҽдебиетін 

жасаушы шығармашылық ҿкілдерінің ҽрқайсысына тоқталуы жыраудың шығармашылықтҧлғасын танытатын 

кҧнды пікір болды. 

Ҧшінші кезең ҽдеби мҧра жайлы, ҽдебиет тарихы мҽселеріне байланысты ҿткен 1959 жылғы конфе- 

ренциядаи бастап бҧтінтІ кҧнте деііінті уақытты қамтиды. Ҽдебиет тарихын тереңдеп зерттеу ҽсірссс, XV-

XV11I ғасырлар мҧрасын зерттеу ісі 1959 жылғы Алматы қаласьшдаты ҽдебиет тарихының мҽселеле- ріне 

арналып ҿткен конференциядан кейін жандана тҧсті. Қазақ ҽдебиетінің тарихын жыраулық кезең- нен де 

терең, яғни тҧркілік дҽуірлерден бастау керек детен Б.Кенжебаевтың осы бағыттаты тылыми іздс- ністерте 

жетекшілік етуімен М.Мағауин жыраулар поҽзиясын тылыми айналымта тҧсірді. Сҧйіншҽлиев "Казак 

ҽдебиетіпің қатыптасу кезеңдерінде‘ (1967), ММағауиннің 
ІІ
Қобыз сарыны‖ (1968) зерттеулерін- де хандық 

дҽуір ҽдебиеті жан-жақты қарастырылды. Сонымен бірте ―Қазақ ҽдебиеті тарихыида‖ (1979 

ж., 3-том) Н.Смирнованың ецбеті жарияланып, Х.Ҽдібаев псн Ш.Сҽтбаеваның ―Қазақ ©дебиеті‖ атты 

кітабында бір тарау жыраулар поҽзиясына арналды. 

Жыраулар шығармашылығын зерттеу ісі Ҽ.Қоңыратбаевтың ҽдебиет тарихының мҽселелеріне арнал- ған 

зерпеулері. Қ.Сыдиқовтың ―Ақын, жыраулар‖ (1974), Е.Тҧрсыновтыд ―Қазақ ауыз ҽдебиетін жасау- 

шылардың байырты ҿкілдері‖ (1976), Ҽ.Дербісаішннің ―Дҽстҧр жҽне жалтастық‘
5
, Р. Бердібаевтың 

«Ғасырлар толтауы» жҽне толғау жанрын арнайы қарастырған Б.Ҽбшқасымовтың «Жанр толтау в казахской 

устной поҽзии», жыраулар поҽзиясыньщ керкемдік арналарын сҿз еткен З.Ахметовтің іҧжы- рым пікірлері, 

толтаулардың тілідік-стильдік мҽселелері сҿз болатын Қ, Ҿмірҽлиевтің, Р. Сыздықованың еңбектері арқылы 

жалғасын тапты. 

Тҽуелсіздік жылдары мҽдениетіміз бен ҽдебиетімізді ҧлттық мҧдде тҧрғысына қарастыруға жол ашылған 

тҧста жыраулар поҽзиясы да жаңаша кҿзқарас тҧрғысынан зерттеле бастады. Жыраулар поҽзиясының 

мҽселелері С.Нетимовтің «Ақын-жыраулар поҽзиясы: Тенезис. Стилистика. Поҽтика». С.Қасқабасовтьщ 

«XV-XV11I ғасырлардағы қазақ одсбиеті», «Жаназық» жҽне «Қазақ ҽдебнстінің тарн- хы» 3-том (XV-XV11I 

ғасырлардағы қазақ ҽдебиетінің тарихы) атты зерттеулерінде сҿз болады. Жыраулар поҽзиясының ккркемдік 

ҿрнек-ерекшеліктеріне Қ;Сыдиқовтың еңбеті арналған. Тапым Н.Келімбетов «Сан ғасырлық тарихы бар 

қазақ ауыз ҽдебиеті мен жазба ҽдебиетінін туп-тҿркініи, қайнар-бастауларын объективті тҧрде зерттеудіц 

ғылыми принциптерініц бірі -- сжелті рухани мҧраларды ҽзара байланысты тҧрде алып қарастыру, яғни 

кҿркемдік дҽстҧр жалғастыты заидылықтары арқылы таныті-білу болыи табылады», (1, 3)-дей келіп, 

ортағасырлық дидактикапык сарындаты ҽдебиет пен жыраулар поҽзиясы арасындағы дҽстҧр жалғасытығы 

мҽселелеріне тоқталады. Т.Тебетенов, А.Шҽріп, Қ.Мҽдібай, С.Дҽуітҧлы, зерттеулері де жыраулар 

шығармашылығының мҽселелеріне арнапады. Зерттеуші Қ.Мҽдібай жыраулар шытармашьшығының 

зерттелуінің бағыттарын былайша айқындайды: «Ҽдеби мҧраны тануда, соның ішінде ясыраулар поҽзиясын 

ғылым талабы нетізінде қарастыруда зерттеулср кҧні бҧтінте шейін басы ашық екі арнада журтізіліп келеді. 

Бірі - тақырыптық, мазмҧндық, саяси мҽн жатынан қарастыру, жҧйелеу; Екіншісі - кҿркемдік-тсориялық 

жақтан зерделеу» (2,11). Жыраулар шытарма- шьщығы бҧғінде тақырыіттық тҧрғыдан, коркемдік-стильдік 

жақтан жҧйеленіп ғана қой.май. философия ғылымының, педатотиканың да зерттеу нысанына алыиды, 

1. Келімбетов Н. Ежелті туркі поҽзиясы жзне қазақ ҽдебиетіндеті дҽстҧр жалтастыты. -ЛЛматы, 1998. 
2. Мҽдібай Қ. Хандық дҽуір ҽдебиеті. -Алматы,-1996.
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Резюме 
В данной статье рассматривается вопросы исследования поҽзии жырау. 

Summary 

In this article are Considered Questions оresearch Zhyraus poerty. 

ЕЖЕЛГІМҦРАЛАРДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ИДЕЯ  

Г.Асқарова - филол.ғыл.канд., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың аға оқытушысы 

«¥лы Қазақ даласы -Тҧрік елінің қара шаңырағы» деп ел басшымыз Нурсултан Ҽбішҧлы Назарбаев 

айтқандай, қазақ халқының ескі дҽстҧрі мен мҽдениетінің uibify тҿркінін іздетенде сол тҧркі тілдес 

халықтармен тамырласып жататыны ҽмбете аян. Кок тҧріктердің коне жҧртынан қалған ескерткіштер тілінен 

де осы іздерді аңтарып жатамыз. 

Ежелті дҽуір ҽдебиеті мҧраларынан, оныц ішінде ¥лы Тҧрік қағапатының VI-VIII тасыр аралытында- ты 

ҽдет-ғҧрпы, жалпы барлық тарихи болмысынан хабардар ететін ҽрі тасқа қашалып жазылып сақтал- тан асыл 

мҧраларымыз - «Білте қаған», «Кҧлтетін», «Тҿныкок» жырларын сҿз етсек, бҧл ескерткіштерде жеріп, дінін, 

елін қорғауды болашақ ҧрпакқа ҿсиет етіп қалдырған жыр жолдары молынан ҧшырасады. «Кҧлтетін» 

жырындаты: 

Ілтері - кҧн іиытысында, 

Оң ҽісақта - кҧн ортасында, 

Кейін - кун батысында, 

Сол жсщта - тҧн ортасында детен жолдардан байырғы ата-бабамыздың тҿрткҧл дҧнисні 

оздеріне қаратып қана қоймай, ҧлан-ғайыр жерімен мактана апатынымен ҽлемте паш етілтені аңтарылады. 

Тіпті, «Тоныкҿк» жырында тҧркі халыктарыныц Тҽңір мен ¥май аната капай табынса, жер-суына да солай 

қасиет тҧтатыны былай ҿрнектеледі: 

Тҽңірі Ҧматі, қасиетті Жер-Су Бізді қортайды, ойлану керек. 

Бҧл жай сҿздер емес, кейінті ҧрпаққада ой тастайтындай ҧлататты соз екеніне дауа жоқ. 

Йоллыт тетін ҽкесі Білте ханның басына ескерткіш орнатқанда елі мен жерін қызтыхіттай қортай апған 

тҧркі халықтарының биік рухын жырлап қана қоймай, зкесімен қоса Кҧлтетін атасына да арнап, олардың 

ерліктерін дҽріптетен жырлар жазды. Мҽселен. 

Тҧркі бектері, халқы - Еҧны тыңдацдар! 

Тҧркі халңын жиып Ел болыңдар! - 

детен жолдардан Білте қағанның ел бірлітін сақтаудаты ҽділ саясаты мен парасаттылығы соз етілсе, 

Кед ей халыцты бай цыпдьш, 

Аз халъпдпы кҿп қылдьш... 

Тҧркі иелітінен айырылтан халықшы Ата-бабамекеніне орнаттым...- детен жолдардан 

Кҧлтетіннің еліне жасаған ірі иі ілікті істері насихатталады, 

Жырда Кҧлтстіннің тҧркі хапқы ҧшін еткен еңбеті айтыла келс, тҧркі халқының табташтарта бодан 

болуыныңтҧпкі ссбебі де корсетіледі. Онда: 

Ақылды кісілерді, батыл кісілерді Табтаиітар қозтай ачтан жоқ. 

Тзтті сҿз, асыл дҧниесіне кҿп алданып Тҧркі халқы қырылдың, 

Туркі халцы жойылдың, 

Тҧстікте Шҧтай қойнауы тҧтіл, 

Тун жазытына қоныстансақ десуиіі ең. 
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Тҧркі халқы, жойылдың, -  

дей келе ақылды адамдарды табғаштардың ез арбауына тҧсіре алмағаны, бірақ қарапайым халықтьщ 

алтынка, асьит дҧниете қызықканы, сол дҧниекоңыздықтың туркі халықтарыныц тҧбіне жсткендіті 

айтылады. 

Аңдыған жау тҧркі халықтарының аңталдығың пайдаланын, былай дер еді: 

«Жырак, болса, жаман сыіиіьщ берер, 

Жщын болса, жацсы сыіиіыц берер» - деп. 

Осъілай шандырып еді. 

Білімсіз кісілер сол созте нанып, 

Жацын барып кҿбіц қырылдың. 

Жырда ҧлттық мҧраттар мен ҧлтшқ қҧндылықтар мҽселесі айқындалтан. Табташтар салған ылаң мен 

іріткіте ырық бсріп жалған сҿздің жететіне кетіп, қырылып, жойылыи бара жатқан халықтың іс-зрекеті дс 

баяндалады. 

Тҧркі халқы ҧшін жер жҽниаты болтан Ҿтҧкен қойнауы касиетм, онда орныша отырса қағанат қамсыз, ел 

мҧңсыз бодатыидығы ескеріледі. Яғни, 

... Ҿтҧктн цойнауында отырсаң, 

Мдңті елдітіңді сақтайсың сен, 

Онда тҧркіхащы тоқ. 

«Кҧлтеі іп» жырындаты: 

Екі аралъщта жҧртвн иесіз кҿк 

Тҧріктерді осыпай 

Қоныстандыртан екен, 

БЫте қатандар екен, 

Ачып цшстдар екеп, 

Ҽміршілврі де бірте болтан екен, 

Алып болтан екен. 

Бектері де, халқы да сенімді 

екен. 

Сол ҧіиін де елін сонша (узақ) 

бшетен екен,- 

детен жолдардан VII! ғасырта дейінті туркі халқын билетен кағандардын, билеушілердің ҽділ, альш 

болғандыты жҽне бектері де, халқы да біріне-біріне сенімді болтандығы жырда мақтанышпен айтылытт 

болашақ ҧрнаққа ҧлті-ҿнете етілсді. Туркілер кҧрған ҧлы қағанаітың аты, даңқы ҿшпеуін тІлейді. «Тҧнде 

ҧйықташдьш. кҧндіз отырмадым. Қызыл қанымды тҿктім, қара қанымды ағыздым, кҧш-куатымды аямадым» 

детен жолдардан ел шетіне жау келтенде Тоныкҿктің осындай іс-ҽрекет жасатаны мадақта- лып, жалпы 

тҧркі слінің іртссі берік болу ҧшін осындай аса білтір, коретен, батыр да ҿжет уҽзір, қолбасы керек екені 

жырда баса кҿрсетіліп айтылған. Демек, кҿктҧріктердін мсмлекеттік-ҧлттык санасын ксмел- дендіртен 

ҧлттық идсясы ҿз заманына лайык, аса жетілтенің аңғарамыз. 

Ал осы алып, оділ қағаңдардың кҧрған мемлекеті нете табташтарға тҽуелді болып, тҧркі халкы елдітінен 

қалай айырылтаны, япіи, біліксіз қатандар мен жалтақ ҽміршілер тҧсындағы жағдай жырда анықтап 

айтылады. Мҽселен, 

Біліксіз қатандар отьіртан екен, 

Жалтақ қатандар отыртан екен. 

Ҽміршілері де біліксіз екен, 

Жалтац болтан екен. 

Бектерінің, халцыиың ымырасыздытынан, 

Табтаиі халцыныц тепкісіне кҿнтендітіиен, 

Арбауына кҿнтендітінен (сентендітінен) 

Іпш-аталының дауласцандшынан, 

Бекті-хащының жауласқандытынан Тҧркі хащы елдітін жойды - деп тҧркі руларының 

ҧетем тал ҿкілдерін, бектерін жағымпаз, таққҧмарлығы ҧшін айыптайды. Ел ішін- деті бақталастык. 

ымырасыздық, ҽміршілердің акылсыздығы, бҧпың бҽрі тҧркі халқының елдітін жойды.  
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Бул ҿте қауіпті кезең еді. Алайда ҿздерін тҽцірдің сҧйікті қҧлы санаған тҧркі халықтары тҽкҽппар, ержҧ- 

ректілітін таты бір дҽлелдетісі келіп, қайта атқа қонады. 

Тҧркі хачңы: 

«Қырылайық, жойылайьщ», - десті, 

Ажшта жъиіжи бастады, 

Кокте тҧркі тҽңірісі, 

Тҧркінің қасиетті жері, суы, былай депті: 

«Туркі халқы жойыпмасын», - дейді, 

Ел болсын», - дейді. 

Бҧдан кейін арада елу жыл ҿтті. Азат халық ҿз бостандытын жоктап елу жыл толарсактан қан ксшті. 

Ақыры детені болыи. жеңіскке жетті. Себебі, тҧркі халқының «Қатаны - алып, ақылтҿйі - кемеңтер» еді. 

'Тҧркі халқының жаулары қидандар, табташтар, отыздар «Осы екеуі тірі болса бізтс жеңу жоқ» деп сескешп, 

қатты налитын болтан. 

Тҧйіп айтқанда, қазактың арғы бабасы тҧркі жҧртының «Бастыны еңкейткен, Тізеліні бҧктіртен» қуатты 

мсмлекет болтаны мен алып ерлерінің ҧлы істері тасқа жазылтан дастандар арқылы бізте жеткені рас. Ал сол 

мҧралармен бірте ешқандай елте бас имстен тҧркі халқының асқақ рухы да кҿк пен жердс мҽңтілік шарлап 

ҿтетіні сҿзсіз. 

/. М.Жолдасбеков. Орхон ескерткіштері. -Астана: Фолиант, 2001. -176 бет. 

2. Ежелті туркі рун жазбалары: Кҧлтетіп, Тоиыкҿк (ҽдеби нҧсңасын жасатан Қадыр Мырза Ҽли). - 

Алматы: Ҿлке, 2001. - 144 бет. 
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Резюме 
В статье рассматривается древнетюркское наследие народа. 

Summary 

In article the national idea of the Ancient heritage is consider. 

«ЕҢЛІК-КЕБЕК» ХИКАЯСЫНДАҒЫ КЕБЕК ТҦЛҒАСЫ 

 Ә.Н. Нурланова - Қазақстаи-Американ еркінуниверситеті, Ӛскемен қаласы 

Образ - кҿркем шытарманың қанын жҧтіртіп, сюжетті ҿретін, суреткердіц кокейіндеті ойды копке 

жеткізетін кҧрс тамыры. Оның ҧстіне, қаһармандар нақіылы ҿмірде болтан, тарихта жасаған адамдар болса, 

образ шытарманың жҧретіне айналары шындық. 

«Еңлік-Кебек» хикаясының тарихи нетізі бар. Еңлік псн Ксбектің, оларта ҧкім айтқан Кентірбайдың да 

ҿмірде 6ojifaHbi рас. Сондықтан да, Еңлік пен Кебекке байланысты шытармалардың қаһармандарына талдау 

жасатанда, ғьшым олардың омірлік деректерін актаруды талап етеді. Нҧсқаларда Кебектің тобық- ты ішінеті 

Жуантаяқ детен атадан тарайтыны туралы айтылады. Шҽкҽрім шежіресінің «Орта жҧздеті артынның 

рулары» детен тарауында Жуантаяктың ата тетін таратып бертен [1,41 б.]. М.Жанболатҧлы қҧрастыртан 

«Тобықты - Шыңтыстау шежіресінде» Кебектің ата-теті мен ҧрпактары бьшай таратылады: Дҽулетек 

(Жуантаяқ) - Жненшора - Шаршақ - Тасахан - Кебек - Таз, Сары, Жанақ, Ермек [2, 463-478 6.]. 

Шығармаларда Кебекті батыр деп айтқанмен, оның батырлығы, омірі туралы тарихи деректер 

кездестірмедік. 

Жотарыда Кебектің бірінші ҽйелі болтанын жҽне одан таратан ҧрпақтар да бар екенін растайіын деректер 

барын айітық. Ҽңтімеден басқа нҧсқалардыц ешқайсысыида бҧл жайт авторлар қаламынан кҿрініс таппаіан. 

Мағауия мен Шҽкорім, М.Ҽуезов те Кебекті ҽлі отбасын қҧрматан, салт жітіт деп суреттейді. Сонда тобыкты 

тҧрмақ бҧкіл қазактыц ел мен жерінің шежіресін білетін Шҽкҽрімнің озі бҧл матлҧматтардан сырт қалып 

қойған ба? Жоқ, бҧдан торі авторлар кҿркем шытармаға омірлік фактілерді екшеп алған детен жон. 
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«Қазақтардың естерінен кетпей жҧртең бір сҿзде» оқиға «Жуантаяқ детен тайтіада бір жас Кебек детен 

батыр болыпты» деп Кебекті танысіъірудан басталады [3, 396 б.]. 

Автордың ііайымдауындағы Кебек - «халыққа батырлар қҧрметті болған», «батырлар халықтың пайдасын 

тастап, оз пайдасы ҧшін қимылдамайтын» замандағы «кайраты тасып, шыдай алмай» жҧртен жиырманың 

ішіндеті «батыр Кебек», «ер Кебек», Ҽңтімеде опың батырларға сай сыртқы кескін-келбеті жоқ. Бірақ автор 

оның мінез-қулқы, ерлік істері, адамдық қасиеттері туралы тҽптіштеп баяндап береді. Ҿзі жас болса да, 

ҽділстті, ерлітімон ел аузына іліккеи. Жау келсе, ел намысын қорғап, қол бастаған қыран. «Қаріп-қатер, 

кедейлердің» жақшыеы. Дҧшпаны да жоқ емес. 

Кебек бҧкіл қара қазақтыц қорғаны емес, ру ішіндеті батыр сияқты: «Кебек атқа мінтен соц Жуантаяқ 

халқы дҧшпаіщарының кетін алыл тыныштап, жақсы тҧрды дейді» [3, 398 6.J. Детенмен сюжетте оныц 

батыр болып ерлік кҿрсеткен тҧсът жоқ. 

Кебск қанша қаһарман батыр бола тҧра, ҧлкен сезім апдьшда ҽлсіз. Еңлікті кҿртеп бетте ғашық болып 

қалады. Нысан абыздың сезін ҧмытып, «қорлықпен ҿлесіц детепі қатеріне де келметтті». Қайраі кҧші бойын 

кернеп тҧрған жас жітіт ҿлім туралы қаперіне де алмайды. Бҧл туралы ҽңтіме авторы: «Жастықта кісі ҿлсріи 

ойлай ма, ҽркім ҿлеріи білсе де, жылдам ҿле қоярмын-ау деп ойламайды»,-дейді [3,399 6.]. 

Кебектің Еңлікті шып қашуында батьтлдық бар. Бҧл батылдық Кебеқтің халық арасыңдағы ез беделі- не 

детеп сенімінсн туындайды. Сейткен хапқы батырының жанына араша бола алмай. «қатын-баласы- пыц 

кҿзінше» ат қҧйрышна байлап қоя берді ғой. Бағанағы ел арасындаты дащсты, «мейлінше атакты» 

батырымыз ком алдында қаукарсыз. Тырп ете алмады. 

Матауия да нетізті оқитасына жоғарыдағы ҽдетпен жуантаяқ руынан шыққан ер Кебек жайын баян- 

даумен келеді. Мҧнда да Кебектің сыртқы кескін-келбетін кҿрсететін портрет жоқ. Омың бойындаты бар 

қасистін автор «зор кҿкірек, ҿр сҿзді адам еді» детеп екі ауыз сҿзфн-ақ береді, Бірақ осы екі ауыз сҿз 

Кебстстің қаидаи адам екені туралы ой қорытуымызға жеткілікті. Ҿрлік қайраттан, қайрат срліктен, қайтпас 

мінездеи іуып отыр. Ақын соз саптауынан Кебекі ің «найза ҧстаған жауынтер», батыр скенін аңғартып 

қояды. Сол батырымыз «ҧрғашыға кҿңілі ауған жан болмаса да», Ешііктің қармағьша, яғни махаббат 

тҧзағыпа ілініп қалды. Бірақ қыз, қызық іздетен балац жітіт ѐмее, ҿмір бойғыға созыларлык сҧйіспениіілік 

пеп бір конілі ауса. біржолаіа берілср сезім иесі. Ҽзіне лайық адал жар, ҿмірлік жолдас кездестіртІсІ келтен 

жан. Оны ѐзІ де Ецлікке жолыққан сҽтте ашық айтады. 

Кебек Вңлжтің басы бос емес, ҽке-шешесІ беріп қойған жері бар екепіп біле тҧра, мҧны кҽлденең келер 

бҿтет кҿрмей, алған бетінен қайтпайды, Еңлік ушін мал мен жанды аяп тҧртан жоқ. 

Ҽнтімедетідей емес, мҧнда батыр Кебектің соғыс салған сҽтін кҿреміз. Бірақ жҧз кісіте қарсы қайрат 

таныта аларлыктай ертетІнің алыбы жоқ. 

Мағауияда Кебектің ел алдындағы беделін исі тобықтыны уысында ҧстаған Кещ ірбай бите каратып 

айтқан октем сҿздеріиен байқаймыз. Сопда Кебек нете сҧйенді, несіне сенді? 

Осы тҧста ғалым Қ.Мҧхамедханҧлының Матауия кейіпкері туралы: «Кебек - ел ҧшіи жапын аянбай 

салатын», елдің ері. Кҿңіпі ақ, жҧреті таза, жаны биік ардатер азамат. Ол батыр... Ол ҿзінің адалдығына 

сенеді», - детен сҿздері ойға оралады [4, 123 б.]. Оның ҧстіне, ескі салт пен ағайын арасындағы алауыз- 

дықтан тенер қасіреттен ҿз махаббаттарын кҧштірек кҽріп, сотан сҧйенді. 

Батыр аңғал келеді детендей, Мағауняның Кебеті Ксңтірбайдың сҿздеріне алданып, ілмек қылып 

дайындап отыртан шылбырға тілі «алла» деуте ғана оралып, езі келіп тҧсті. Бҧл оның соцты сҿзі еді. Ақ 

кҿңілді албырт жітіт айналата ақ жаркын кҿцілмен қарап, олардан да тек ізтілік кҧткен еді. Ешкімнен қайран 

болмай, ақыры ажалмен қауышып тыңды. 

Ҿз поҽмаларында портрет жасауға сарандау кслетін Шҽкҽрім Кебетще кеңірек тоқталып, тҧяғасын 

сомдап береді: 

Ол Кебекмъщты болтан жас басынан, 

Тоқаң да тастамайды ҿз цасынан. 

Жасы бала болса да, жаны отты деп, 

Артық кҿріп не сабаз жолдасынан [5, 194- 195 б.], 

«Жасы бала болса да, жаны отты». Кебектің ксскін-келбеті, мінез қалпы осы жолдарта сыйдырылса, 

барлық қасиеті «кҿзі откір», «кең иықты» детен сурепеулермен шектеледі. 

Енді тана. Кебектің сырт келбетін елестетуте болады. Батырымыз - қара торы, тапалдау жітіт. Кең 
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иығынан қайратын кҿреміз, ҿткір қара кҿзі - қайсар мінезі. «Ту тіккен Тобыктының қолбасшысы» [5, 
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194 б.] Токтамыс батырдын ҿзі небір сабаздардан артық кҿріп, қасынан тастамайды. Қас батырлығымен 

қоса улкенте қҧрмст, кішіте ізет кҿрсететін адамтершілік қасиеттерінен де хабар беріп кеткен. Ец басты- сы - 

елі ҧшін жанын беруте даяр ер жітіт. 

Шҽкҽрімнің Кебекке бертеп портреті ғалымдар тҧрғысынан зор бағасып алды. «Автор психолотия- лык 

мінездеме мен портреттік сипаттаманы шебер ҧштастыра, тҧтастыра отырып, қазақ ҧтымындаты елтезек, 

есті, ер жҧрек жастың шебер тҧлтасын жасайды,-дейді Ҽ.Дербісапин. - Кебек бейиесіне дейін ҽдебиетімізде 

(фольклор ҿз алдыпа мҽселе - Ҽ.Д.) ауыз толтырып айтарлық бірде-бір кесек тҧлтаның портреті жасалмады 

десек, асыра айтқандық емес» [6, 252 6.J. 

Шокорім Кебек бейпесін сомдатанда оны керемет батыр ретінде бейнелеуді мақсат тҧтпайды, оныц ішкі 

жан дҧниесі арқылы образдық келбет жасауға ҧмтылтан. 

«Ел мақтатаи жітітті қыз жақтаған». Кебек кыз ҧйіне келіп, озін таныстырып, атын атағанда қыз тетіннен 

тетін жалт каратан жоқ. Ятни, Кебектің аты, жақсы аты бҧтан да жеткен. Кебек бойындаты кішіпейшділік 

пен ізет Еңліктің ата-анасына детен қарым-қатынастан да байқалады. Кҿртенді жітіт асты алдымен ҧй 

иелеріне ҧсынып, қайтарда тымактык тҧлкі беріп кетеді. 

Шокҽрімнің Кебеті де ойын-сауық, қыз-қызық қуған таяз ойлы жан емес. Ол жеке басынын бақыты- нан 

ел тыныштытын артық кҿретін, ел қамып жетен жітіт. Қызға кҿніпі ауып тҧрса да, Еңліктің ҿзі сыр ноктасын 

ағытып жіберсе де, ақылына жеңтізді. Сынап тҧрса да, ел арасын бҧлдірмеуді ойлап, оз сезімі- нен 

коптіңтыныштытын жотары қояды. 

Бҧл Кебек ҽңтіме мен Мағауия аҧсқасындатыдай апыи-ҧшып ташық болтан Кебек емес. 

Ақыи кейіпкердің ақыл межесі мен таным-тҧсінітін антарту ҧшін оның ҿзіне сҿз бертен. 

Кебексҿзі: 

Матай сиіса, Тобықты тек жата ма, 

Азбын деп жанын аяп, ар сита ма? 

Ауыл шауып, мал алып, цан тҿтіпсе, 

Ойла, цалып жҧрмелік теріс батата![5,202 б.]. 

Батыр Еплік екеуінің бас қосуы ел мен елдің арасын арандататын бас жарыльтп, қан тотілер іс екенін 

болжап тҧрса, екінші жатынан халық қарғысына қалмауды ойлайды. Ол кездің ҧтымында теріс батаға қалу - 

батыңа балта шабу детенмен бірдей. 

Қыздың ақылта қонымды дҽлелдері мен жастық жҧрек лҧпілі, шексіз сезім осы кҧдіктің бҽрін жеціп 

шытады. Батыр ҿз махаббатымен қатар, мойнына қҧрық тускен қызды қҧтқарута бел байлады. Кебек қыздың 

ҧйінен кетерде ҿзінің ажалындай аузын ашып тҧрған қара жартасты байқайды. Сонда ол, абыз айтқандай, 

қара жартас қалқасында қыз, қыз соңында ажал тҧрғанын білді ғой. Біле тҧра кҿңілі қҧлатан қыздан бас 

тартпады.Басқа нҧсқаларда осы детальта мҽн берілмейді. Бҧл оның татдырмен бетпе-бет келуі еді. 

Сонда Кебек тағдырды жеңбекші болды ма, ҽлде оның басқа салтанына кҿнтені ме? Басқаша ҿмірден бас 

тартты ғой. Бҧл орскетінің ар жатында татдырта қасқайып тҧрып қарсы шыққан қайсарлық жатыр. 

Ол олімте бел байлады. Қарап жҧріп ҿлтенше, Енлік ҧшін олуте бел байлады. 

Матауиядаты Кебек қыз аттан ауып тҧсіп қалтанда кҿзі қиып кете алмай, жай Кҧреңменен «жанаса- лап» 

жҧрсе Шҽкҽрімнің Ксбеті: «Ҿлсем бірте олмекші сертім бар» деп Еқпіктің соңынан ере аттан тҧсіп қалады. 

Кебектің Еңлікке қайта оралуы - сезімінің турактылыты, адамшылық қасиеті, мінезінің қаттылыты. 

Татдырдан да аттап кете алмады. Таты да татдырмен жолытамыз. 

Шҽкҽрімнің Кебеті - орасан зор алып кҧштің иесі емсс, қарапайым кейіпкер. Басқа нҧсқалардатыдай 

мҧнда да Кебек батырымызды қалың жаумен айқасқан шайқас ҧстінде емес, мимырт тірлік кҧйіне ара- 

ласқан кейіпте кҿреміз. Туынды қаһармандық ҽпос емес. Ғашықтық дастан оқырманына оның айбат кҧшінен 

тҿрі, сҧлуды сҧйтен қалтқысыз махаббаты, сезімте берік поктіті қажет. Шҽкорімтанушы талым 

Б.Ҽбдітазиҧлы Шҽкҽрім акын суреттеуіндеті Кебекті алтан бетінен қайтпайтын ожет, қаймықпайтын батыр 

тҧлта деп бағалап, «батырлыты оның білек кҧшіиде емес, жан сарайында, ақыл-парасатында» еке- иін айтады 

[7, 259б.]. 

Батыр деп суреттелтенмен, батырлыты қолта чҧскен кезде қанжармен саптан аз сотысынан аспайды. 

Ксбекттің ҧсталар апдындаты қайрат корсетуін автордың осірслемей беруі поҽманың реалистік суретін 

нактылай тҧскен. Ақыннын басты назары - Кебектің рухани ерлітінде. 
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Кебек Еңлікпен бірте «Ал енді ҿлтіре бер мейлің» десіп, ҿлімді қасқая қарсы алды. 

Шокҽрімнің Кебеті де Еңлікке детен ақ сезімнің, адалдыктың қҧрбаны. «Не кҧшті, ойласацыз, татдыр 

кҧшті» [6,209 6.J. Осы жолдарда татдыр қоспай тҧрса, лаж қайда детен ой жатыр. 

Сонымеп, Шҽкҽрім пҧсқасындаты Кебек-білек кҧшімен тана емес, жҧрек кҧшімсн айрықшаланатын 

қаһарман. 

М. Ҽуезовтің Кебетімен ел азаматтарының кеңесі кезінде танысамыз. Ондаты Кебек - тобықтының арқа 

еҧйер, уміт артар азаматы. 

Кебектің бҧл тҧлғасы басқа нҧсқалармен ҧқсас. Мҧнда да Тоқтамыстың інісі, мҧнда да ел аталары- ның 

аузына іліккен, мҧнда да батыр, бірақ он бес батырмен жалтыз айқасқан елден ерек орасан кҧштің иесі. Тіпті 

матай мен тобыкты руларының арасына татулық, бітім ҽкелтен де сол Кебек батырдың білек кҧшінің арқасы. 

Драматурт осылай Кебек бейнесін шытарманын басынан-ақ асқактатып корсеткен. Детснмен іҧрпаты «батыр 

пішінді емес, сҧлу сҽнді бозбала» [8, 12 б.] тана. Кебек абызта иіліп сҽлем бер- тенде жҽне бата сҧрарда 

қойнынан қҧпдыз алып, Абыздың алдына тартқанда Шҽкҽрімдетідей кішінейіл ізетін аңғарамыз. 

«Ҽрі батыр, ҽрі қуатты да сҧлу сезім иесі, дала тҧлі - Еңлік сҧйтен Кебектің» мінезі балтермен кезде- 

суіиде ашыла тҧскендей. Абызбен кеңесінде дҧниенің бҽрін дос кҿретін ақ ниет, адал жҧректі жан екенін 

ақтарып тастайды. Тіпті кҿіпі кҿртен кҿретен Абыздың ҿзі: «Жасты кҿрсем, осылай кҿрсемиіі» [8, 12 б.], 

- деп тамсанып, ҽрі сҧйсініи қалады. 

ТІьесадаты Кебектің алдында, басқа нҧсқалардағыдай, кеңілі сҧйтен жарына қосылу жолында кесе 

кҿлдеиең болып оштескен скі ру тана тҧртан жоқ, мҧнда найзаның ҧшы, білектің кҧшімен таиа табыспақ жау 

Есен батыр таты бар. Бірақ Кебек қайсарлық танытып, оны кедерті кҿрмейді. Махаббаты ҧшін бҽрі- не қарсы 

тҧрар қайраты бар, 

Батырлыты болса да, «тасырлығы» жоқ Есенмен шекісіп қалтанда жҿн соз айтып ара болтан қыз ақы- 

лына тоқтап: «Ара тҧсер айыбым болса, ақылыңа кҿнейін, амалсыз-ақ кҿнейін мен, мақпал қыз!» [8 27 

б.] - деп алташ болып айыбын білтсн де Кебек. 

Жіпттің Еңлікпен уҽделі жерде кездесіп, қол ҧстасып бірте аттантан шатыіщаты жҧрек толқынысы- нан 

жанының нҽзіктіті, сезімінің пҽктіті кҿрінеді. Жалындатан шатыпда жар сҧйтені ҧшін тана жазыкты болған 

жас жітіт Еңлітінің ақ тілетін қабыл ала отырып: «Ақ тілеуің басшы болсын алдымда. Кіналама, 

жазықсызбын. Адал жолым куҽсі бол, кең дҧние!» [9,28 б.] - деп актала сҿйлейді. 

Екеуінің ел кҿзінен тасалап жҧртен кездеті: «Ац болып, адам кҿзінен тытылып, қашып кортен ҿмір 

қҧрсын» [8 42 б.] - детен сҿздерінде ҧлкен мҽн жатқандай. Ол тау-тас кезіп, жеке басының батына малда- 

нып жҧретін жан емес, қотамныц ҧлы, кешеті елінің туын ҧстатан батыр той. Ендеше, нете елсізді сата- лап, 

ҧрыдай тытылып жҧр? 

Дана драматурт пьесадаты кейіпкерлердің ҽр сҿзіне нар кҿтерер жҧк артып қойған. Оны бір деммен 

еңсерем деу болмас, 

Баска нҧсқалармен салыстыртанда, М.Ҽуезовте Кебек бейнесі қамқор жар, мейірбан ҽке ретінде де сҽтті 

шыққан. Елден кетіп, елсіз тауды паналап жатқанда: «Тыным тапшы, аз да болса тыныштық тапшы сойтіп, 

Еңлітім» [8 42 б.], - деп Енліккс мейірбан кҿңіл танытса, енді бір жерде қҧндактаулы жатқаи періште сҽбиін 

ойлап ет жҧреті елжірейді. Ҿз басы жалқы болса, бҧлайша иен далада жасырын кҧнелтер ма еді? Алысып, 

шабысып ентелетсн кҿптің қолында ҿлер еді той. Жоқ, ол қҧшатындаты жары мен баласына қарайлайды, 

солардың амандытын бірінші кезекке қояды. 

Ецтіік пен Ксбектің мҧнды махаббаты туралы басқа туындылар сияқты, пьесада да сентен жҧрты сатып 

кеткен қайран ерді кҿреміз. Бейбақжас ажалды ҧкімді естісе де, албырт жҧрек сене алмайды. Елім деп 

еркелеп жҧртенде тҧзаққа матап бертені қалай болтаны? «Ел кісілері қара коціл бите - Кецтірбайта ертен соң, 

ер-азамат соларта ертен соң, ар жатында не қалды, айтындаршы? Кҧні-тҧні кашып-пысып аң болып, таты 

жҧртенде кҿнілдеті медеуім не болды, кім болды, айтындаршы?» [8 45 б.] - деп зар жылай- ды кешеті Кебек 

ер. 

Осылайша аңыратан Кебекке ешкім жауап қатпады. Жанында серіті, артында елі жоқ, кешеті тобық- 

тының тҧтырлы батыры Кебек бҧтінде жалтыз. «Кебектің дҽурені кеткен, онын елте кереті жоқ. Оныц 

орнына қуыс қурай». 

Басына іс тҧскенде ҿз жҧрты, сол тобыктылар Кебектсн кҿлеңке сиякты сырт айналды. «Матайдыц 

апғашқы екпінін су сепкендей басқан да сол Ксбектін бір ҿзінің қайраты той». Ел іртесіне жау келтенде 
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калыц халқын қорғаған батырдың бір еркелітін қауымы кҿтере алмады. Автор осыны «я ул атанып ел 

табам, я қанышер қайқы болаттың қайратын сарапқа салып ҿлтіремін» детен Кебектін ашынтан сҿзімен 

кестелеп береді [8 42 б.'|. Бҧл жолдарға автор ҧлкен ой сыйғызтан. Осы жерде ҧлылықты тҧсіну ҧшіп де, ҧлы 

жазушының тереңінен жазғандарына бойлай алу ҧшія де терендік қажет екені ойға оралады. 

Сҿйткен Кебекке жақ болғандар - қолында бшііті, білетінде кҧші жоқ абыз бен кҿіітің атынан «орын- сьп 

жерте кі-шітіп» [8 40 б.], батырдың жанын арашалауға келтен жалғыз «Жітіт» пе? Басқа қауым қайда? 

«Баіам», «батырым» детен жҧрты қайда? 

Елі ерін ҿлімте киса да, ері: «Тобықтының баласына менің сҿзім жок. Ендіті сҿзім жетіп олардьщ жҧйесін 

босатпай-ақ қойсын» [8 47 б.], - деп сорлы елін қарғамай ҿлді. 

Жоуетай келіп, ажалды ҧкімді естірткепде дс бас салып каша жҽнелтен Кебек жоқ. Тек Ендіктің ҿтініші 

мен нҽрсстесі болмаса. 

Еңлік ҿлср алдында уш тілек айтса, Кебек те бос кетпеді. Ол жастығын ала жатады. Жауы Есенмен жекпе-

жекке шытьш, басымдығын кҿрсетті. 

Сонымен, екі поҽма меп пьесадағы Кебек бейнесі бір-бірінен онша алшақтап кетпетсн. Бар нҧсқада Кебек 

туралы ҿмірлік дерекке қиянат жасалмай, Токтамыс батырдың інісі екені, сол кездеті қазактын қас дутпаны 

қалмақтармен қан майдан шайқаспаса да, ел ішінде қадір тҧтатын білекті батыр болғандыты сол қаллында 

берілтен. Барлық нусқаларда да ол - ақ сезімте турақты адал махаббат иссі. 

Ҽңтімеде болсьш, поҽзия мен драмадағы Кебек болсын, «батыр» деп аталтанмен, оның батырлығы сюжет 

сахнасына шықпайды. Тек М.Ҽуезовтіц оны ру мсн ру арасындағы жанжалды білек кҧшімен шешуші ретіиде 

ел аузына іліктіріп қойтаны болмаса. Аізторлар нетізіней Кебектіц адамтсршілік қасиеттері мен жап 

лҧниесінің батырлығына мҽн бертен. 
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Резюме 

В ҽтой статье анализируется образ Кебек в произведениях, написанных по сюжету "Еңлік-Кебек" методом сравнения 

произведений и жизненных фактов по данному сюжету. 

Summary 

This article studies the image of Kebek in the works written on the subject "Enlik-Kebek" by means of comparing literary works 

and life facts. 

ТӘУЕЛСІЗДІК КЕЗЕҢІНДЕГІ  ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢТАҚЫРЫПТЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 (НҦРЛАН ОРАЗАЛИН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ) 

Қ.Келімостов - Абай атындағы ҚазҦПУ оқытушысы 

«Ақын, ҧлттың ҧлы ақыны деңгсйіне кҿтерілуі ҥшін, сол ҧлттың қайғы-қасіретінің қанды жасын ішіп, 

оның бҥкіл азабын жан-жҧрегімен кҿтере білуі ксрек. Қапша ол тынысты, қанша ол қуатты болғанмен, қанша 

ол образ, теңеу, метафораларды иіріп алып кеп ҿлеңте қызмет еткізіп қойғанмен, ол ҿлендердіц ҽзетінде 

упттық рух пен улттық мҧдде жатпаса, онда ол улы ақын бола алмайды. Ірі ақын болуы мҧмкін. Мықты ақын 

болуы мҧмкін. Бірақ ол ҧлттың улы ақыны смес» дейді ақың Темірхан Медетбек ҽз сҿзіндс. 

Қазіргі қазақ поэзиясында ҿзіндік орны ерекше ақын Нҧрлан Мырқасымулы Оразалиннің кҿптеген 
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пҼоэзиялық шығармаларында қазақ деген халықтың мҧң-мҧқтажын айтып, жоғын жоктау ҽдетті қалыпқа 

айналған мҽссле. Ақын жҥрегі ҿз халқының ащы тағдырын кҿре отырып беймаза кҿңілімен тебіренеді. 

Қасиетті қаламымен кҿпшілікке сҿз арнап, ой тастайды. 

Н.Оразалин поҽзиясы - тыныс. Шағын ҿлендерінің ҿзіне шалқар ой ҧялату ақын ҥшін қалыпты жай. 

Ҿлеңдерінде заман жырын, қазақ ҿмірін, қазақ халқы бойындағы жақсы мінезбен жат-қылыкты сыйғыза, 

ҧштастыра баяндайды. Етектен тартар кемшілік қайсы, елдікке бастар жетістік қайсы - салыстыра отырып 

ашады. Жырларында тіршілік дҥниесі адам баласының ҿмірі, жалпы ҿмірдің мҽні жайында лирикалық-

философиялық терең толғаныстар бар. Тыныс кендігі мен ой терендігі қҧптай жарасқан ҽндері жҧп-жҧмыр, 

шып-шымыр. 

Н.Оразалин жырлары терең ойлы. Жай сурет, жадатай образдылық -ақынға жат. Ҿлендеті сурет қуатты 

қайнардан, ҿлеңдеті идея - қҧнарлы ойдан бас қҧрайды. Ҿлендегі суретке жан бітіріп образды қнмыл-

қозғалысқа тҥсіріп, ҿнер дҥниесіне айналдыратын қазық ой! Ақын -ойшыл. Ақын - философ. Қарапайым 

ҿлең шумақтары табиғилығымен, сезім тазалығымен сҥйсіндіреді. 

Ақынның қай ҿлеңін алсақ та бҥтін бітім, ҿзіндік сом-сом ойға кезігеміз. Алғашқы кездері жарыққа 

шыққан туындыларын негізінен таза лирика қҧрайды. Мезгіл, уақыт, адам, шер, мҧң, махаббат, сезім... 

ҽрқайсысы жске-жеке лирикалық инструмент десе жарасады. Ҿйткені, барлығы жиылып келіп ақын 

жҥрегіндегі пернеден ҽсерлі бір ҽуен тҥзеді. Ҽйтсе де дарынның кемелденіп, толысуының  айтағындай 

«Қҧралайдың салқыны», «Ғасырмен қоштасу» секілді жыр жинақтары айрықша жемісті шығармалар екендігі 

дҽлелденген, 

Ақынның 2001 жылы «Елорда» баспасыан жарыққа шыққан «Ғасырмен қоштасу» жыр кітабы мазмҧн 

терсндігі, кҿркемдік ізденістері, тіл айшыктары, кемел ой жуйелерімен салмақты шытарма болып табылады. 

Жыр кітабы «Жаннын дауысы», «Арғымақ ойлар», «Санадаты сарын» атты ҥш бҿлімнен тҧрады. Ҽр 

болімдегі ҿлсндері мазмҧны мсн тақырыбына қарай жіктеліп топтастырылған. 

Жыр кітабының алғашқы парактарын ашқаннап-ақ: 

Журегімде уақыттың сызы бар, 

Ой-санада ғасырлардың ізі бар, 

Ҧлы дала... 

Ҧлы таулар... 

Тҧмарым.[2; 13]. 

деген тебіреністі жолдар ақынның ҥнін, жан-жҥрісін, кҥллі болмысын даламен тҧтастырып жіберстін куатты 

шумактармен жалғасады. Шынайылық, қҧйылып тҧскен шымырлық, ҽп-ҽсем сезім ҿрнегі - осы бір ҿлеңнің 

ҿн-бойынан айқын аңғарылады. 

Акынның жырларындағы ҽр алуан кҿңіл-кҧй, жҥрек дҧрсілі, сезім тербелісі қазіргі заманмен ҥндестік 

табады. ҥңдестік ҿлендерінің ҽр жолынан кҿзге ҧрып, сҿзбен жеткізіліп жатқандай. Ақынның басты мақсаты, 

мейлі табиғатты жырласын, немесс жан-жануарды, қҧстар ҿмірін, не басты тақырып адам тағдырын 

жырласын олардың  бҥгінгі уақьптағы тіршілігіне байыппен, салмақпен қарап ҿзіндік козқара- сыи кҿрсету 

той деп ойлаймын. Ҿмірдің ҽрбір мезеті мен қалтарысын қаламынан тыс қалдырмаған ақын  сезімтал 

жҥрегімен жеткізуге тырысады. 'Тҧла бойында тҧншығып қалған сезімін селт еткізер, тҽтті де ҽсерлі кҥйге 

бҿлер сҽттері қаншама. Ҿзінің туған жерін, киелі топырағын, ҿскен ортасын қадірлейді, ҿз қоғамының ҽрбір 

атқан таңындағы ҧлы ҿзтерістерді заңдылық ретінде қабылдайды Тыңдап кҿреттін болсақ: 

Meн ғаламның шаттығы мен мҧңды ҽнін 

Кең даламның жҥрегімен тыңдадым... 

Тыңдап келем, тыңдап отем, ҿйткені, 

Дала-менің ҧлы кием... Қҧндағым!..- деп 

кзусар жырымен ҧн қосса, енді бірде: 

Жаңамен де, ҧғысқан ескіменен, 

ессізбен де, тілдескен естіменен 

ңазақпын мен жырлаған ҿз 

ғасырын . 

"Жаңа" бірақ емеспін... "Ескі" де емен... деп ойын жалғастыра отырып, ҿзі ҿмір 

сҥрген  кешегі XX ғасыр мен бҥгінті ҿмір сҥріп отырған XXI
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ғасыр ҿзтерістерін. жаңасы мен ескісінІң тоғысын қатар қабылдап, ақындық жҥрегімен екі ғасырға ортақ 

екенін ҽсерлі жеткізеді. Жаңа заманның жаңалығынан сырт қалмай, ескі заманның естелігін умыт қал- 

дырмай, қатар салыстыра отырып тіл табысуға дайындығын білдіргендей болады, бҧл ҿмір заңдылығы деп 

ҧғынады. 

Заман қашып барады, заман қашып, 

ҽлде кімге бҧрылып амандасып; 

Ҽлде кімнің кҿзіне жас ҥйіріп 

жетегінде барады адам  қашып... 

Заман қашып барады ойымды арбап,  

мен заманның  тҧтқыны тҽріздімін - деп замана ағысына ілесіп ҿтіп жатқан 

адамдар тағдырын уакытпен ҿлшеп, адамдардың уақытқа бағыныштылығын. адамның тағдыры уақыт 

еншісімен байланысты болғандықтан «заманның тҧтқыны» деп қараса, енді бірде; 

Ҽлденеге дҥниеге елеңдеді  

Ойлы сҿзі есітінің еленбеді. 

Ақын досым, қиналдың жамығып сен, 

Ескерусіз қалды ойың ҿлеңдегі - деген ҿлең жолдары тағы да кулар мен жылпостар 

заманы, тҥбірі жок кҿпірген кҿбік  сҿзді алдамшылардың заманы болып тҧрғанын, «бір ауыз сҿзге тоқтаған 

халқымыздың» сҿз қадірін тҥсіну, рухани аштық жайлап алғандығынан хабар беріп тҧрғандай болып кҿрінеді 

маған. 

Бугінгі танда ақшалы жҽдігҿйлердің ел алдында беделі артық, солардың кҿбік сҿздері халықты адас- 

тыруды, алдауды мақсат тҧтқан, ҿз пайдасын ғана кҿздеген жҽдітгҿйлер қаншама. 

Ақша менен алтынға «жалынды» ҿмір - дегенде бар бақыт пен байлық тек 

ақшамен ҿлшеніп, алтынмен таразыланып турған бҥгінгі кҥні рухани аштық жайлады. Ол туралы: 

Нарық  айдап ҽкелген хан базарға  

Оқырманың кҥнкҿріс қамында жҥр - деп кҥн кҿріс қамымен кап арқалап, 

келімсекке жалданып жҧртеп бҧтінті кҧнніц адамдарына р\
т
хани қундылықтардың ктокетінің іиамалы болып 

қалтанын, олардың рухани шҿлдеп, қаталап бу дҧииеніц керемстін кҿрмейіініне, заманның ҿзтерісін, атыпын 

қу тірлікнен жҧріп байқамайтынын, тек ҿзі ғапа емес урпағын да осы қу тірліктің қапасына қамап болашағын 

шектетен бауырластіарыиың қамы ҧшін ақыіі жаны кҧйінеді, кҧйіі:е отырып жан-жҧретімен кҧйзеле айғай 

салады. 

Заманға қаратып шерулі сҿзін арнатан ақын мҧддесі халык тілетінің шектен шытып шекара аттамай, озі 

айтқандай кҧпірліістен аулақ болғандарын шын жҧретімен, бар аңсарымен тілейді, 

Ғасырым! 

Сақта елшді кҧпірліктви. 

Тарихта аз ба сҽтім оиііп-жантан, 

Ҧзіліп жҧрметей тек ҧтір, нҧкттм... 

Сақтай кор, сақта елімді кҥпірліктен 

Жырдың ҽрбір сҿзіпе мҽн беріп назар аударар болсақ қасірет сазы мен аяугсршілік сарыны жатқандай. 

Елінің туы жығылмай тік желбіреп тҧруына ҥн қосқандай. 

Менің ойымша, «Тарихта аз ба сҽтім ҿшіп-жанған» деп халқымыздың басынап ҿткен сонау бір зулмат 

жылдарда бҧрмаланған тарихының бҥгін қайта жаңғыруымен ҧштастыра отырып, тағы да осындай бҽледен 

сактай гҿр деп бір алладан тілеу тілейді. 

Ақын ҿз заманының ҿтпелі кезеңіне ҿзіндік тҧрғыдан баға беріп, кешегісі мен бҥгінгісін ой таразысынан 

ҿткізеді, ҧлы даланың ҧрпағы ретінде қабылдайды. Бірін-бірі сыйлай отырып, бірінің ҧлттық жетістік деп 

тапқанып дҽлелді оймен талдай келіп, тап бҥгін онын да жаңальіққа саналмасын айтады. Уақыт жаңа. Жаңа 

уақытқа сай ҧлттық сана да жаңаруы керек. Жаңардық екен деп ескінің бҽрін тастауға болмайды, дҽстҥр екен 

деп ескінің бҽрін тарих тарашасына артып, кҿш керуенді орынсыз ауырлатпайды. 

1. Медетбек Т. «Егемен Қазақстан» 01.10.2006. № 40 
2. Оразалин II. Ғасырмен қоштасу. -Астана: Елорда, 2001. - 272 6. 
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В данной статье рассматривается тематическая специфичность произведений Н.Оразалина. 

Summary 

This aiticlc pass in review of subjest specificity in literary work‘s of N.Ofazalin. 

ДИАЛОГ-ДЕТАЛЬДЫҢ КЕЙІПКЕР ХАРАКТЕРЕН ТАНЫТУДАҒЫ POJ11 

Р.Б. Сҧлтанғалиева - М. Ӛтемісов атындағы БҚМУ-дың аға оқытушысы, филол.ғыл.канд„ Орал қаласы 

Диалог- кҿркем шығарманың, драмалық шығарманың адам мінезін, кҿркем идеяны ашуда сырлы бейне 

жасауда шешуші қызмет атқаратын ең негізгі қҧралы. Яғни, диалогта ҽр кейіпкердің сҿз саптауынан, оның 

ой-толғанысынан, сҿйлеу ҿзгешелігінен жан-дҥниесі айқын елес береді. Жазушының шеберлісі де оның ҽр 

кейіпкерді мінез-бітіміне, ой-ҿрісіне орай сҿйлетуінен кҿрінеді. Сондықтан мағыналы диалог, ксйіпкерді 

сҿйлестіре білу шеберлігі - ҽдеби шығармада халықтық тіл байлығын мол пайдаланып, орнымен қолданудың 

ҧғымды тҽсілдерінің бірі)» [1,158 6.]. 

Х.Затс бастаған американ зерттеушілері диалогты ҿзара ҽрекетті ҽлеумеітік процесс деп қарайды. Диалог 

қос бағыттағы коммуннкативті процесс, диалогтың ҽр қатысушысы субьект, жҽне сол мезетте диалог 

ҽрекетінде обьектісі де болып табылады. Диалогтың басты белгісі сҿйлеуші мен тыңдаушы кезегі ауысып 

отырады. Сҿйлесім мен тыңдалым кезегінің ауысып отыруы американдық диалог теориясында басты болып 

табылады. Кҿркем диалогқа жай диалогтағы автор тҽжірибесі де кіреді [2]. 

Жоғарыда келтірілген мысалдардан ҿзге тіл ғылымдарында коркем диалогтың сан-салалы қолданыс 

ҥлгілері бар екенін, олардың кейіпкер мінезін табу, даралауда қаламгер шеберлігін кҿрсететінін, кҧрылым 

ерекшелігіне ие байланысты кҿркемдік қуралды ҽрқилы қолдануын кҿреміз. 

Ҽр жазушы оз мҥмкіндігі - шеберлгіне байланысты кейіпкерді сомдаудың тҥрлі ҽдіс-амалдарын 

қолданатыны белгілі.Соған байланысты кейіпкер тілін даралау, характер таныту ерекшелігі де ҽр жазушыда 

тҥрліше кҿрінеді. Соның ішінде кейіпкердің тҿл сҽзі - монолог пен ҿзге кейіпкерлермен қарым-қатынасқа 

тҥскен кезінде ішкі ой-толғаныстарының оның тілінде (сҿзінде) кҿрініс табуы, яки диалот тҽсілі адам 

тҧлғасын танытуда қолданылатын бейнелсу қҧралдарыныц ішінде (портрет, міпезде- ,ме т.б.) ерекше орын 

алады. Басқа коркемдік амал-тҽсілдердің барлыты да нстізінен кейіпкер туралы тек жанама тҥсінік береді 

«Ҽуезов диалоттарының психолотиялық қуаты мол, олар персонаж ойы мен сезім қозталыстарын 

бедерлейді. Кейіпкер сҿзі дараланған, характерте сай жҽне сонымен бірге нақты бір жағдайда кҿңіл кҥйлер 

сипатын береді. Диалогтар қаһармандардың ҽр алуан кҿзқарасын, ҿмір қҧбылыстарына деген ҽр баска 

қарым-қатынастарын танытады» [3, 80 б.]. XIX ғасырдағы қыр ҿміріндегі сҿздің улы кҥшін шын мҽнінде 

кҿрсете білуде зертер суреткер ҿз драматургиясында кеңінен байқалған лаконизм жҽне орасан шешендік 

сапаларын мінез, дҥниетаным сипаттарын даралап ашуға қас шеберлікпен пайдаланады. Ғ.Мҧсірепов 

творчествосында диалогтың икемділігі, психологиялық мақсаттарға арнайы қҧрылуы басым кҿрінгенін 

білеміз. Қаламгерді ерекшелейтін - «диалог-деталь» Ғ.Мҧсірепов прозасындағы Бейімбет Майлин дҽстҥрінің 

терең іздерін танытады. Шағын жанрларда, тіпті «...уакиғаның басталуы, шиеленісіп, дамуы, шарыктау шеті, 

шсшілісін» [4, 34 6.] толық ашып беретін диалогтың қарапайым шаруа, шолақ белсенді, аяр болыс, 

кісімсінтен оқығанның жан ҽлемі, характер қҧбылыстарын тапқыр, накты репликаларымен нанымды 

суреттейтінін білеміз. Б.Майлин замандастары ҿмір сҥрген дҽуірді бейнелейтін Ғабиден Мустафиннің 

«Дауылдан кейін» романында адамдар психологиясын тап басатын, юморлық мҽні айқын тілдесу сҽттері жиі 

кездеседі. Ҽрине, бҧл суреткердің жоғарыдағы принциптік бағдарды жеке творчестволық, стильдік 

оқшаулықпен дамыта тҥсксні, кемеліне келтіргені кҥмҽн тудырмаса керек. ҥйрену, ҥндесу шақтары қай 

қаламгердің болмасын кҿркемдік ҽлемін байытып отырары даусыз. 

С.Мҧқанов кейіпкерлсрдің бір-біріне деген тҥрліше кҿзқарасын айқындауда кейде жалаң пайымдаудан 

гҿрі оны баска кейіпкердің сҿзі, ойы арқылы беру тҽсілін де жиі қолданады. Себебі, «тіл - адамдық мінез-

қҧлыктың бір тҥрі, ал адамдық мінез-қҧлық — психологиялық жҽне ҽлеуметтік факт болып табылады» [5,17-

58 бб.] емес пе! 
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«Асқар «заттар табылды» деп сҥйінші сҧраудан бҧрын Шербанидзе бҧндай сҧрау берсе, Итбай жамандай 

жҿнелген болар еді; сҥйінші қуанып сҧраған сияқтанған Асқарды жамандауға қимай: 

-Жаман жітіт емес, - деді ол. 

-Ҽ. солай ма? Бірақ ҿзін байларды жек кҿреді, кедейді жақсы кҿреді. - дейді ғой. 

- Ондайы бар, - деді Итбай, Шербанидзенің ол сҿзіне мҽн бермей» [6, 182 6]. 

Романдағы осындай қосымша мҽлімет беретін кейіпкерлердің шағын тілдесулерін Ғ.Мҧсірспов 

шығармаларында кездесетін диалогтарға ҧқсатып, біз Итбай мен Шербашдҽенін шағын диалогын диалог-

детальдеп атадық. 

Бір жағынан, Асқар мен Итбай ешқашан ашыктан-ашық сҿзге тіреліп қасарыспағандыктан, екінші 

жағынан. Асқар ҽзірше ҿзіне керек адам болғандықтан, олардың таныстық мҥдделері екі басқа болғанына 

қарамастан, іштей Итбай оны сыйлайтын. Бірақ олардың ойлары, дунитаным-кезқарастары алшақ, бір 

нҥктеден шықпайтындықтан, Асқар мен Итбайды тіпті келіспейтін екі антипод деуге болады. Асқардың 

сенетіні мемлекеттік заң, ҧждандық ҽділет болса, Итбайдың сенетіні заң ҧстаушылардың арам қҧлқыны, 

шығу тегінің «биіктігі», қалың қалтасы. 

С.Мҧканов қаһарман бейнесін ашуда кейіпкер тіліне ҥлкен мҽн береді. Б.Майтапов: «Кейіпкер ҽрекеті мен 

сҿзінде тамырластық болуы шарт. Еркек - ҽйелше, ҽйел - еркекше сҿйлемеуі керек, немесе ғалым - шопанша, 

шопан - ғалымша сҿйлемеуі керек» [7, 262 6], - дегтен. Жазушы осындай таланты қатаң сақтаған. Мҽселен,  

Итбай образын сомдауда автор кейіпкердің бір ауыз сҿзінен-ақ оның дҥниетаным ерекшелігін анық 

байқатады. Себебі, итбайша Йтбайдан басқа еш кейіпкер сҿйлей алмас. 

Жоғарыда келтірілген диало ҥлгілері Ғ.Мҧсірепов шығармаларында кездесетін қысқа диалогтармен 

сарындас келген. Кейіпкерлердің бір сҽттеті, яғни кездейсоқ ситуациялық жағдайдағы образын беруде 

жазушы қысқа тҥрде келген диалогтарға мол жҥк артады. Айталық, Итбай мен Шербанидзенің, Асқар мен 

Итбай арасындаты ҽңгіме диалог-деталь секілді қыска тҥрде қайырылып қана қоймай, Мҥсірепов 

шығармаларында кездесетін диалогтардай еріксіз кҥлкіге ҽкеледі. ҥнемі қол астындағы адамдарды билігінің 

кҥшімен қорқытып, бағыпдырып отырған Итбай болыс Асқардың озіне  жау екенін ескермей, бір сҽттсгі 

куанышын бірге бҿліскенін кҿрсеткен осы бір диалог ҥлгісі бір қарағанда Итбайдың дҥние, мҥлік дегенде 

ішер асын жерге қояр, ҿзгеріп сала берер екінші бір характер! ашылады. Кейіпкердің бір сҽттегі характерін 

таныту зрқылы жазушы шығармадағы негізгі кейіпкерлердің образын сомдауға тырысады. Енді осындай 

кейіпкерлер арасындағы ҽңтімені астарлы суреттеу арқылы берілген диалогтарды Ғ.Мусіреповтің ҿз 

шығармаларынан келтірейік: 

« - Жеңеше-жан, шыныңызды айтыңызшы, кҿзім не жайда? - дегенмін. 

- Қарағым-ау, оның несіп сҧрайсың... Кҿзің жайнап тҧр! * дедІ мҥдірместен. 

- Соқыр болып қалған жоқпын ба, ҽйтеуір? 

- Жоқ, жоқ!... Кҿрмей қалғаның рас. ¥замай кҿретн  боласың... 

- Бет-аузым не жайда? 

- О, бет-аузыңда елеулі еш нҽрсе де жоқ. Ақ мрамордай бҧрынғы қалпында... 

- Шашым ше?... 

- Шашынды алдырып тастауға тура келді. Оп-оңай ҿсіп кететін шашты қойшы, тҽңірі...» [8.268 6]. 

Бҧл келтірген диалог ҥлгісі Ғ.Мҥсіреповтің «Жапон балладасыңдағы» «КҿздІң ҽңгімесінен». Екі 

кейіпкер арасындағы диалогтан дҽрігер мен сырқат адам арасыңдағы кҥлкілі жағдай кҿзге тҧседі. Осындай 

астарлы кҥлкі арқылы жазушы кҿп жағдайда туған кейіпкерлер бейнесін кҿз алдымызға алып келеді. Бір-

біріне деген ешқандай жауластығы жоқ, тірліктегі аңғал адамдардың кейпін танытуда жазушы диалоттық 

ҽдісті тиімді қолданған. Мҧндағы жағдай Итбай мен Аскар арасындағы ҽңтімеден тіпті бҿлек. Бір-біріне жау 

адамдарды бір диалог ҥстінде бір сҽтке тҥсіністікке алып келіп, кейіпкер характерінің бір қыры ашылып 

жатса, бҧл С.Мҧқановтың диалогты қолданудағы жазушылық шеберлігін кҿрсетеді. Бір қҧрылымдағы диалог 

болғанымен, бір мақсаттаты, яғни характер танытуда екі қаламгердің диалогты қолдану ҽдісінің ҽрқилы 

келетіндігін жоғары да келтірген диалог ҥлгілері дҽлслдейді. Бҧдан ҽр қаламгердің кҿркемдік тҽсіл - 

диалогты қолдану ерекшелігі жазушылық шеберлігіне байланысты болатындығы шығады. 

Диалог кейіпкерлердің мінез-қҧлқындағы ерекшеліктерін аша тҧра, жан дҧниесіие терең бойлап, сезім 
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біріне айта алмай, турып катып калған сҽтінен олардьщ жан дҥниелерін кернеп алған қимастық сезімнің 

ҧшқындары байқалады. 

«- Бірдеме айтайын деп пе едің?- деді Асқар. 

Сағиттің бетіне қараса, кҿзінде жас іркіліп тҧр екен. 

- Біреу тиді ме? 

Сағит солқылдап жылады. 

- Нете жылайсың, айт маған? 

Сатиттің даусы дірілдеп, айтайын детен сезіне аузы келмсді. 

- Сен сондай осал ма едің?- деді Аскар, балаға қайрат бергісі кеп, - мен сені мықты деп жҥрсем! Мынауың 

не, жаман, жасық балаша жылап тҧрғаның! Ер жітіт болатын бала жыламайды. Жылама, жаман балаға 

ҧқсап!» [6, 139 6]. 

Кейде бірден кҿзге ілінбейтін, функциоиалдық жҥгі аса ауыр емес ҧсақ диалог-детальдардың ҿзі кейіпкер 

мінезін ашуда, психологиялык жай-кҥйін суреттеуде елеулі роль атқаратынын байкай аламыз. Сағит 

қобалжып қалған сҽтінде мҧталім-ағасына «кетпеңізші» не «мен сізді сағынамын» деп айта алмаған шығар... 

Жазушы осы туралы ойлануды оқырманның ҿзіне тапсырады. Диалогта Асқардың сҧраулы сҿйлем турінде 

келетін репликаларының астарында баланың тағдыры ҥшін шынайы уайымға толы ой-толғаулары жатса, 

лепті сойлемдермен ол Сағитті жігерлендіріп, балаға қуат беріп, шҽкірт болашағына зор сенім білдіреді. 

Ҧстаз тек білім беруші, ҥйретуші, тҽрбиелеуші ғана емес, ол ҽр шҽкіртінің жан дҥниесінде болып жатқан 

ҿзтерістерді бір кҿзқарастан сезе алатын психолог болу қажет. Асқар болмысынан мҧғалім болу ҧшін 

жаралған адам сияқты, себебі оның бойында ҧстазға лайык қасиеттердің бҽрі бар. Осы диалогтан Асқар 

мінезіндегі кең пейілділігі, мейірімділігі, шьшшылдыгы, даркандылыгы анық кҿрінеді. Жазушы жаксы 

қасиеттердІ нетізгі кейіпкер тҧлғасына дарыту аркылы Асқар бейнесін оқырманына тартымды етеді. 

Сҿз басында диалог-деталь туралы айтқанда бҧл турдің Ғ.Мҥсірепов шығармаларында кҿптеп кезде- 

сетіндігі, диалогтардьщ нетізгі бҿлігін осы тҥрі алатындығы айтылған. Диалог-детальдің қысқа қҧрылымда 

кейіпте белгілі. Ал жазушы Ғ.Мҥсірепов қысқа жазудың қас шебері. Мҥсіреповке тҽн диалогтің осы тҥрін 

қаламгердің ҿз шығармасынан іздеп кҿрелік. 

« - Менің шешем бар еді, қарындасым бар еді... Солармен хабарласуга болар ма екен? 

- Фамилияң кім?... Қай кҿшеде тҧрушы едіңдер? 

- «Жазғы таң» кварталында... 

- Ол квартал казір жоқ, кҥнім... 

- Шешем орталық бақшада қызмет ететін еді... 

- Орталық бақшаның орны ғана бар, кҥнім... Ал, енді демал, ҥн шығарма... 

Доктор дҧрыс айтыпты, ҥн шығармау керек екен... Қорланған ел аяншақтап, қайғы зарын қорек етіп отыра 

берсе, сары ауру болудан басқа не шығады дейсің!... » [8,265 6]. 

Бҧл келтірілген диалог ҥлгісі Ғ.Мҥсіреповтің «Жапон балладасындағы» «Арқаның ҽңгімесінен». Автор 

осы ҽңгімеде екі кейіпкерді сҿйлестіру аркылы жалпы заман шындығынан хабар береді. Бір Карағанда 

дҽрігер (доктор) мен ауру адам арасындағы кунделікті кездесуде айтылатын жай сҧрастыру ҽңтімелер секілді. 

Бірақ сҿйлем соңында кҿп нҥктенің қойылуы осы ҽңтімені басқа жатынан аңғартады. Дҽрігер мен сырқат 

адам арасындағы осы шағын диалогтан сҧрастыру ҽңтімелерінің ар жағында ҥлкен бір ойдың ҧшқыны 

жатқаны сезіледі. Жазушы оны дҽрігердің соңғы сҿзі арқылы кҿрсеткендей жҽне онымен шектелмей, айтар 

ойынын қорытындысын авторлық баяндау арқылы бертен. Міле, шатын тана диалот-детальдың да айтары 

кҿп, ҽмір шындығын танытуда атқаратын қызметі де ҧшан теңіз екенін Ғ.Мҥсірсповтіңң диалог-деталі 

дҽлелдеп бергендей. Бҧл Мҧсіреновтің ез шытармасында кҿрініс тапкан диалотҧлтісі. Біз жотарыда осы 

диалот-детальдіңС.Мҧқановтың «Ботатҿз» романында кездескен ҥлгсін кҿрсеткенбіз. Қос жазушының осы 

бір диалог ҥлгісін ҽр тҥрлі мақсатта қолдантандары, жазушылык шеберлігіне қарай кҧбылта, қҧлпырта 

суреттетендерін жоғарыда келтірілген екі диалог ҥлгісінен айқын аңғарамыз. 

Диалогта кейіпкердің шынайы ойы, алған бетбҧрысы айқын кҿрініп, оның жан дҥниесіндегі болып жатқан 

қҧбылыстардан сыр тҥйюге мҥмкіндік береді. 

« - О, солай ма?- деді Амантай жҧмсаңқырап. 

- Солай, отағасы. Қҧйысқанға қыстырылған нҽжістей, жҥрген жерімді Итбай тіліне ерем деп былғап
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болып ем, енді осындай бір ерлІк істетім келді» [6, 225 б]. 

Итбай есігінде ҿмірі жалшылықпен кҥн кешкен, ҿзгермес деген Бҥркітбайдың кенет ары оянып, «аққа 

кҧдай жақ» деп адалдық жасауы, «ерлік істеім кслді» деген сҿзі - оның бойында «ер жітітке» тҽн жігерлілік, 

жҥректілік, ҽділеттік, шешімділік қасиеттердің бар екендітінің белгісі болып табылады. Хабарламалық диалог-

деталъдық реплпкапың Бҥркітбай тарапынан айтылып турғандығы бірден-ақ кҿрініп тур. Алайда, Бҥркітбай 

ҽр уақыт есепсіз сҿйлеген емес. Қалжыңдаса да, кекетсе де, жағына сойлесе  де ол ҿз жайын жақсы біледі. 

Бірақ дҽл осы сҿйлемде еткеніне ҿкінгендей болып отырған Буркітбай «ерлік корсетейін» деп келІп турған 

жок. ол ҿз қателіктерін тауып, Амантайта адал екендітін білдіртелі келіп отыр. Жазушы Бҧркітбай бейпесін 

ҥлкен қайшылық ҧһҥстінде табандылықпен суреттейді. 

Жазушы Темірбек бейнесін ҽр эпизодтарда ҽр тҥрлі қырынан шеберлікпен танытады. Мысалы, 

Темірбектің Ботагҿзбен кездесуіндегі диалогты алып кҿрейік. 

« - Қалқам!- деді тҧрегелген кҥпілі,- бауырым, Ботам! Мен -Темірбек! 

Темірбѐк еңіреп жіберді. 

-Енді ҿлсем арманым жок! Бауырым, сҽулем, Ботам!.. Козіңнен айналайын, жылаған жасыңнан зекет 

кетейін!,.- деді ҿксігін басып» [6,302-6.]. 

Шығарманың ҿн бойында байсалды, ҧстамды болып суреттелген Темірбектің бҧл ҽрекеті, ҽрине, таң 

қалдыра қоймады. Кейіпкерлердіц психологиялық жай-кҥйін сипаттайтын мына диалог-детспьдаты 

Темірбек журегінен суырылып шыққан «Қалқам!», «бауырым, Ботам!» секілді экспресивті-эмоционалды 

сҿздерінің жан айқайы сыкылды балқытып жіберетіндей эффекті бар. Жазушы шебсрлітінде сҿз жоқ. 

Расында, Темірбектің Ботагҿздің хапін ойлап жҥргеніне кҿп болды. Бірақ ішшен сары уайымға кетіті, 

қабырғасы қайысып, тҧнеріп жҧрсе де, ол ешкімте сыр білдірмеді. Татдыр оларды кснет- тен кездестірш, 

сағыныштан жҧдеп жҧртен жандардың кҿңіліи босатты. Диалот сҽзте сараң, сырға сыр- дан Темірбектің 

сезімталдытын абайсызда байқатады. Темірбек ҿлім аузында тҧрса да, еш норсете мҽн бермей, Ботатҿзте 

ҧмтыльщ, қҧшак жаюы - оның аталық сезімініц зор екендітінін нағыз дҽлелі. Жазушы бул эпизод арқылы 

сырт кҿзте томата туйық ауыр мінезді кҿрІнетін адампың да ішкі жан дҧниесі нҽзік болатынын білдіргісі 

кслген. 

Қос қаламгер туындыларында қолданыс тапқан диалог-деталь ҥлгілері ҿзіндік қолданыс ерекшелігімен 

дараланады. Ҽр жазушы ҿзіндік жазушылық шеберлігіне қарай қҧбылтып қолданатын диалог ҥлгілерінің қай 

тҥрін алсақ та, талданған диалог ҥлгілері С.Мҧқанов пен Ғ.Мҥсіреповтің диало-детальды қолдану 

арналарының кеңдігін, ҿзіндік дара жазушылық стилі ерекшеліктерін танытады. Қысқа формада қҧрылып, 

шығармада кҥрделі де маңызды кызмет атқаратын диалог-деталь қҧру асқан шеберлікті қажет етері сҿзсіз. 

Осы орайда профессор А.Ефимовтің: «Шығарма идеясы мен мазмҧны жазушының тіл ерекшелігі мен 

сҿйлемінен, оның сҿз қолданысының даралық ерекшелігінен кҿрінеді» [9, 307 б] детен орынды пікірі ойта 

оралады. Ҽр шытармадан керініс табар, авторлық колдаиыс ерекшелітіне орай ҽр қаламтсрде тҧрлі мақсат 

танытатын диалот-детальдың қолданылу ерекшеліті автордың ҿзіндік қолтаңбасын, жазушылық шеберлігінің 

қырларын танытары анық. 
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Резюме 
Бул мақалада диалот-детальдың кейіпкер характерін танытудаты, образ даралаудағы рҿлі сипатталады.
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Summary 
In this article are considered dialogue-detale in the novels in discovering the image of a character. 

ДӘСТҤРІН ЖЫРАУЛАРДЫҢ ЖАЛҒАСТЫРҒАН... 

Л.Бактыбаева - Абай атындағы Қаз¥ПУ-дың матистратура және PhD докторантура институтыныц 

2-курс магистранты 

XIX ғасыр - халқымызға небip дарынды, тума таланттардың шоғырын сыйлаған ғасыр. Қазақ ҽдебиетінде 

жыраулар дҽстҥрІ мен Абай негізін қалаған жаңа жазба ҽдебиеттің арасын жалғатан, біріктіртен, рухани 

алтын кҿпір бола білтен қазақ ақындарының ішінде ҽдебиет тарихында ҿз орны бар ірі тҧлталар- дың бірі - 

Онғар Дырқайҧлы. 

Қазақ ҽдебиетінде, оның ішінде, жыраулар шытармашылытында жыраудың ел арасьша таиылтан тҧл- 

ғаны немесе ҿзінің бейнесін мадактай, кҿтермелей жырлау ҧлтілері кездеседі. Бҧлар ҽдебиеттану тыльь 

мында «мадақ жырлары» детен атпен белтІлі. 

Ҿзінің бастауын сонау ежелті грек, рим ҽдебиетінен алатын жыр тҥрі «Ҽдебиеттану. Терминдер 

сҿздігінде» былайша тҧсіндіріледі: «Мадақ ҿлең -салтанатш оқиғаны жырлауға арналған, біреуді қошеметтей 

сипаттайтын мақтау ҿлең. Ежелгі грек, рим ҽдебиетінде орын алған (панетрик), кейін Еуропа жҽне орыс 

ҽдебиетінде тараған ода немесе араб поэзиясындағы қасида мадақ ҿлеңнің тҥрлеріне жатады. Қазақ 

ҽдебиетінде мадак ҿлеңнің ҿз ҧлтілері қалпттасқан» [1,167J. 

Мадақ жырларын Ахмет Байтҧрсынов «Ҥміт ҿлең» деген атаумен ҧсынады жҽне оған келесідегідей 

анықтама береді: «Біреуден ҥміттене, бір нҽрсе дҽмете айтқан ақындардың ҿлендері ҥміт ҿлең тобына 

жатады. Мҽселен, мақтау ҿлең, кҧттыктау ҿлең. Ескі акындар мақтауды, қҧттықтуды, сҧрауды кҽсіп қылтан. 

Байды, биді, ханды, тҿрені, мырзаны мақтап, тойьш бастап, баласын қҧттықтап, шапан кию, ат міну - зйтеуір 

нҽрсе алу мақсатпен айтатын ақындар коп болтан. Біреулері мактасам, қҧр тастамас деп, тек мактап қана 

қойған да, біреулері кҿрсете сҧраған...» [2,106]. Бҧл берілтен анықтамалық пікірді негізге алсақ та, біз 

ақындардың барлығы тек нҽрсе алып, жатыну ҥшін ғана мадақ, мақтау ҿлецдерін шығар- тан ten айта 

апмаймыз. Отан себеп - Асан қайтының Жҽнібек хаиды, Шалкиіздіц Би Темірді қанша мактаеа да, отам ҿз 

ҽлдерінше халық мҧңыи мҧндап, кҿпшіліктің кҿкейіндетісін ашып айтып, уытты тіл- дерімен жеткізіп 

отырған толтаулары. Сондықтан, кҿбіне жыраулар шытармашылытында орын алған мадақ жырлары 

жайында бір жакты пікір калыптаспауы керек. 

Бҧл туралы филология тылымдарының докторы, профессор Т.Тебегеновтың мына пікірін келтіре 

кетксніміз орынды: «Қазақ ҽдебиетінде де мадақ жырлары ҽр дҽуірде ҿзіндік поэтикалық сипатымен 

ерекшелігімен отырған. Оған Қазтуғанның «Мадақ» жырынан бастап, Тҽтіқара ақынның (ХҦІП) Қамыстың 

басы майда, тҥбі сайда», «Кебеже қарын, кең қҧрсақ», Ҥмбетей жыраудың (1706-1778) «Бҿгембай ҿліміне», 

Махамбет Ҿтемісҧлының (1803-1946) «Исатай деген атам бар», «Тайманның ҧлы Исатай», «Тарланым», 

Шернияз Жарылғасҧлының (1807-1867) «Сағынам, ауызға алсам Исатайды», Шҿже Қаржаубайҧлының 

(1808-1895) «Шҿженің Бҽйтікті мақтағаны, «Базар Ондасҧлыньщ (1842-1911) «Кенек Жалғасбайдың 

мақтауы», Орынбай Бертағыҧлының (1813-1891) «Ассалаумағалейкум, батыр Ерден!», Омар Шораяқҧлынын 

(1878-1924) «Ҧстаздарым», «Орен жҥйрік жиырма бір», «Қазақта ондай ақын қайдан болсын», Тҧрмағамбет 

Ізтілеуҧлының «Ҽр елдін бар бҧлбҧлы», «Сырдың сандақ шайырларына», Молдахмет Дабылҧлының (1879-

1946) «Марапат жыр», «Есмағамбет ЬІсмайыловқа», «Дана ақын - Даңмҧрын», «Шаһнаманы оқытанда», 

«Нартай ақынға», «Қарасақал Ерімбет», Мҧзарал Жҧсіп- ҧлының (1905-1972) «Тҽйімбеттіц ерліті», т.б. мадақ 

жырларын жатқызамыз. Ҽдебиет тарихындаты мадақ ҿлеңдердің дҽстҧрлі желісінде жеке адамдарды, 

олардың ҧндес, тектес іс-ҽрекеттері, ел тарихына косқаіі ҧлестері романтикалық-реалистік сарындар іҧтасқан 

бейнелі ҿрнектермен жьфланады» [3,7]. 

Мақаламызға арқау болып отырған Оңғар Дырқайҧлының шығармаларын оқи отырып біз жыраудың Cap 

болмыс-бітімі, сҿз онеріне детен қҧрметі, ең бастысы ҿзіндік орны, ©зіндік «мені» мен мҧпдалап іҧрғанына 

кез жеткіземіз. Ақын ҿзінің биік, қайталанбас тҧлғасын жасай отырып, асьш сҿзге, ҿлең сҿзге керек иікірін 

білдіреді 

Оңғар ақынның шығармашылығында мадақ жырлары ерекше орын алады. Оның елдің игі 

жақсылықтарының бойындағы қасиеттерді ешбір қоспасыз, шындыққа негіздей отырып, тіпті арты ата-

тегінен бері 
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қарай шежіре тҥрінде жырлауы да ақынның ҿзіндік бір қырын аша тҥседі. Оның «Мақтаймын халық 

жақсысын», «Қара Жҥргснов тҥрмеден шыққанда», «Қалданды мақтауы» атты толғауларын мадақ жырлары 

деп атауға толық негіз бар. 

«Мактаймын халық жақсысын» толғауының туу жайлы мынадай ҽңтімелер кездеседі: 

Жолай елінде бір ҥлкен той болады. Соған жодастарымен келген жырауды кҿріп тҧрған билер қарсы 

алмайды. Біраздан ксйін осы ауылдың бір адамы Жалаңбай ҿз ҥйіне ақындарды тҥсіреді. Сонда Оңғар жырау 

былай деп жыр арнайды: 

Мақтаймын халық жақсысын жар дегенмен, 

Жігітті ҿңшең ірі нар дегенмен. 

Ауылдан сегіз жігіт міндік атқа, 

Жолайда бір ҥлкен той бар дегенге... 

Еліңнің бір баласы Мырзабайдың, 

Жақсысын, зайырлығын жҧртқа жайдым. 

Самаурын, шай, шекерін арта келіп, 

Ой-пҽлі қҧрметіне Жалаңбайдың. 

Жҽкемнің ҽр кҿңілін кҿрдім ірі, 

Бар екен мырзалыққа біткен турі. 

Ілгері Жалаңбайдан кҿргенім жоқ, 

Жас жігіт, жасҿспірім білімдіні... 

Тҥсірген сіз бір гауһар асыл тастан, 

Жеткіздім жеті атаңнан бері қарап. 

Шығарып тҥрлі қиял еттім дастан, 

Тіріде дҥние сҽні мерекелі, 

Қауышып ойдан-қырдан дидарласқан. 

Мақтатаймын халық жақсысын қадір таңға, 

Боз жорға қызмет етіп келді алыстап. 

Кесегін мҥсін таңдап біз бір ҥйші 

 Аралап қалың тоғай қара ағаштан. 

Қадамым қалбырақтап ҧзамай тҧр, 

Алдыңда ҿңшең қабылан, жолбарыстан [4,38-39]. 

Акын толғауды Жалаңбайға арнай отырьш, елге белгілі ру жақсыларын, Жалаңбайдын арты аталарын сҿз 

етеді, шежіреден сыр шертеді. Кіші жҧздеті белтілі рулар Ҽлім, Шҿмен, Бозтыл, Аспанның Қаракесек 

руьшан тарағандығын келтіреді. Жалаңбайдын берті атасы Келдібайдың аруақты, кайратты кісі болғаңдығын 

ерекше жырлайды. 

«Қара Жҥргенов тҥрмеден шыққанда» деп аталатын арнауы белгілі қоғам жҽне мемлекет қайраткері 

Темірбек Жҥргеновтің ҽкесі Қара мырзаға арнап шығарылған. Мҧнда да ақын ҿзіндік ерекшелігін танытады. 

Сҿз басын Қара мырзаның арғы ата-бабаларынан бастайды, олардың тегін адам болмағандықтарыи, халыққа 

корсеткен адал ецбектері мен жақсьшыктарьін паш етеді. «Атайынта пайдаң тиді», «дҧшпанмен 

қарсыластың», «ісіңіз Аллаға аян, ақ болған соң», «Бозғылда бір босаға болдың мықты» деген жыр жолдары 

арқылы Қара мырзаның халык ортасында рҿлІн айрықша кҿрсетеді. 

...Арты атаң Ҽлдеберлі ҽруақты орын, 

Бабаңыз сҿз бастайын Ҿтебайдан... 

...Би болған бабаң-Солтан бақ қонған соң... 

...Арғы атаң бай Жҽрімбет Қыдыр кҿрген, 

Тҥсінде полы тола тіллҽ берген... 

...Бай болған адам жҽне атақ Ҽлен, 

Беріпті қара тҥгіл хандар сҽлем... 

...Бай болған жҽне-дағы атақ Қуан,
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Дҽулетті болған емес ешкім мҧнан... 

...БайЖҥрген, Батыр Тҧрған, МырзаДҽгір, 

Ҽкім боп бірнеше жыл сҥрді дҽуір [4,45], - деп Қараның ата-бабаларының бай 

болғандығын, алайда халыққа қырын қарамай, дҽулетін қызтыштай корымай, қара халыққа қол ҧшын 

созғандығын мақтау, арпау жырымен аңғартады. 

«Қалданды мактауы» мадақ-арнауында да Қалдан бидің ата-тегін тарихи негізде жырлаған: 

...Байҧлы, Қаракесектің атасы Алшын, 

Бҧл сҿзге хақын жақсысы қҧлақ салсып. 

Бағасы тҿрт Шҿмекей, бес Бозғҧлдап, 

Ҥлтілеп оқтарыңыз сҿз шығарсын. 

Атаңыз алты Ҿтебай, Майлыбайдан, 

Заманға бҥтін жҥктік туған нарсың... 

...Байҧлы, Қаракесек, Ҽлім, Шҿмен, 

Бірінен болған емес бірі тҿмен. 

Бабамыз бай Шҿменнен тҿрт ҧл тҧғын, 

'Тоңамен Кҿнек, Аспан, Бозғҧл деген. 

Баласы бҽйбішенің-Қаратамыр, 

Содан соң mҿpm ҧл туған, Кҿлдей енең. 

Торыбай, Сарыбайшен жҽне қайқы, 

Тҿрт жҥйе ел болады Келдібаймен. ..[4,46-47] 

Жергілікті халыққа, ру ішіндс белгілі адамдарды жырға қоса отырып, ҿзінің де шыққан теті Қаратамыр 

руының белді кісілерін дҽріптейді. Қалданның ел алдындаты жақсы қасиеттерін тізбелеп, елте керсеткен 

сый-қҧрметіне мақтау айтады. 

Оны мына жолдардан анық аңғарамыз: 

...озбаған басыңа бақ нышаныңыз, 

Атаңа асыл дегдар осы араңыз. 

Ілгері Жреншенің кеңесіндей, 

Жайылды жҧртқа дарын нысанаңыз. 

Қайуақытта қарсы  келген дҧшпаныңды, 

Табанда тырп еткізбей тҧсадыңыз... 

...Салтанат, дҽурен, перзент, даражаңсай, 

Мыңға тең бір озііінің басың аға. 

Басқардың бар билігін жиын тойдың, 

Кеңісің ел сҥйінген ақыл-ойдың. 

Оздырып мырзалықтың мҽртебесін, 

Қонаққа қой орнына, қҧлын сойдық...[4,48]. 

Толғауды оки отырып, біздің де Қалданның ақыл-ойы жҥйрік, елге сыйлы, мҽртебесі биік адам екендігіне 

кҿзіміз жетеді. Арнау шығаруға тҧрарлықтай кісі тҧлғасы кҿз алдымызға келеді. Бҧл - Оңғардың 

шеберлігінің жемісі. Ҽрбір сҿзді орынды, кісісіне лайықты қолдана білу де толғаудың кҿркемдік, маз- 

мҧндық сипатын арттырута ҿң беріп, ҧлесін қосып тҧр. Сонымен бірте ақын-жыраудың бҧл ҿлеңі мадақ 

жырыиың кҿркем бір ҧлтісі болып табылады. Оңғар ақын басқа да арнау-мадақ ҿлеңдерінде «Асыл зат, 

дҽрежеңді жаңа кҿрдім», «Ағытай би қазасына» ел ортасыңдағы халыққа жағымды іс-ҽрекеттерімен 

танымал болған тҧлталарды мадақтай жырлайды. 

Қазақ ҽдебиетіндегі жыраулар поҽзиясында біз жыраудың ҿз бейпесін, ҿз тҧлтасьш ашатын толғау- ларды 

кездестіреміз. Міне, сондай толғаулардың біріне ХҦ ғасырда ҿмір сҧртен Қазтутан Сҧйінішҧлы- ның 

«Мадақ» жыры болып табылады. 

Бҧдырайған екі шекелі, 

Мҧздай ҥлкен кҿбелі... 

Бҧлҧт болып айды ашқан, 

Мҧнар болып кҥнді ашқан, 

Мҧсылман мен кҽуірдің
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Арасын ҿтіп бҧзып дінді ашқан, 

Сҥйінішҧлы Қазтуған [5,45], - деп келетін толғау жолдарынан жыраудың 

қоғамдағы рҿлі меп жеке ҿзіндік тҥр-тҧлғасы танылады. Бҧндай жыр ҥлгісі XY1 ғасырдағы Доспамбет 

жырауда да қайталанады. Бірақ, Доспамбет ҿзін Ер Доспамбст деп несібесін хан ҧлынан, би ҧлынан артық 

кҿретінді. Тағы бір ерекшелігі - ҿзін соғыста ерлік кҿрсет кен ер жуынгер тҧлғасында кҿрсетуі, 

Осы аталған толғаулардағы жыраудың толғаумен ҿз бейнесін беруі біз сҿз етіп отырған Оңғар жырау 

шығармашылығында да ҧшырасады. Оның «Ҿзім туралы» деп аталатын толғауы жыраудың сҿз ҿнерін- деті 

қайталанбас дара тҧлға екендітін айқындай тҧседі. Ақынның сҿзте шеберлітін, сҿздеріндеті мазмҧн- дылық 

пен нактылықты теңестіріп, сипаттаудағы жан-жақтылық пеп білтірлік ҧштасып жатқанын оның ҽрбір олең-

жырынан байқаймыз. Ақын ҿзінін жыр қҧраудағы шеберлігін ҿзі де айқын сезінеді. Бірак, кҿп алдында 

қадірлі болу, елдік сҧйіктісі болу, мақтанышқа бой ҧрмай, ел алдында бағасын тусірмей. ҽділ батаберілуін 

қалайды, Ақын жырларындағы: 

Жақсы да жырау емеспін, 

Сҿзін пҧлдап, ақы алған. 

Жаман да жырау емеспін, 

Таусылып, сҿзі тақалған 

Сарапта сҿзім сыналса. 

Кем емес am пен шапаннан  

Ой, пҽлі деген сҿздерің 

Келекелеп кулсеңдер  

Ол тимейді кем бақаннан. 

Ер когерер деген бар, 

Кҿптен алғыс, бата алған. 

Сол айтқан ерің мен едім, 

Жасынан Оңғар атанған [4,18], - деген жолдар бір жағынан, ақынның озіне беріп 

отырған батасы болса, екінші жағынан ҿзінің сҿз қҧдіретіне бас иетіндігін, сҿз ҿнерін қадір тҧтатындығын 

аңғартады. Халқы келіп қаумалап сҧраса жырдың бойына біткен байлығы мол екенін келтіріп, елі ҥшін 

аянбайтынын, барын тҿгетінін паш етедІ. Жаксымын деп асып-тасып кетпейді, жаманмын деп кҥйремейді. Ел 

алдыпдағы қадірін, батасын білсді. Кҿпшіліктен асыл созі ҧшін ат пен шапан дҽметіл, дҧниете қызытушылық 

танытпайды. Халықтын «Батаменен ер когерер, жаңбырменен жер котерер» детен мақалын орынды келтіре 

отырып, елдің иті жақсыларынан жастай бата алып, ерпте жетілтен «еол айтқан ерің мен едім» деп, қапың 

кҿпшілікке қарат ҿзін танысты- радьі. Ҿзіне дейінті жыраулар шығармашылығынан, ҿмір сҧртен дҽуір 

қҧрылысы мен ҽлеумепік жағ- дайыпа қарай қолына қару альш, қап майданта шыққан жыраулардан 

ҿзгешелігі - Оңғардың бас қаруы, сойылы -сҿз. 

«Осындай толып жатыр терме, ҿлеңім» деп басталатын толтауында Дҥр Оңғар; 

Осындай толып жатыр терме, ҿлеңім, 

Алланы айтпас ешкім, бермегенін. 

Алдымда асқар таудай ағаларым  

Қаңбақтай қабағында жҿрмеледім. 

Дҧшпаның тіктеп, тура келе алмаған  

Кҿрінет кҿзге толъщ кҿлденеңін. 

¥лықсат ҥлкендерден тигеннен соң  

Аяқты жҥйрік атша сермегенім. 

Бар болса бҽйгелі жер қосатҧғын  

Шабысқан жаңаталап, мен дҿненің [4,16], - 

 деп кҿсіле ақтарылып, ҿзІн ҧзаққа шабатын жҥйрікке теңесе, енді бірде ҿнер бҽйгесіне енді қосылғалы 

тҧрған жыр дҿненіңе балайды. Сҧлу суретті жыр ҿрнектерін ҧсына білген жырау жырларынан оның ҿзіне 

лайық тҧлғасын, болмыс-бітімін танып. білеміз, 

Оңғар жыраудың мҧрасы - ҿз заманының, уақытының ақиқат шындығын айта алуымен бірге, шын- 

шылдықтың ғана емес, сыншылдыктың да биік оресінен кҿрінген кҧнды дҥниелер. 

1. Ҽдебиеттану. Терминдер создігі (Карает. Ахметов 3., Шаңбай Т.). -Счмей-Новосибирск: Тапер-Пресс, 2006. 

- 398 б. 

2. Байтҧрсынов А. Ҽдебиет танытқыш (1926)// Байтурсынов А. Ақжол. -Алматы: Жазушы, 1991. -415 б. 



Абаіі атындагы ҚазҤП У-дың Хабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №4(38), 2011 ж. 

 

 

3. Тебегенов Т. «Ақын ОңжрДырщйҧпыныңҽде6іімҧрасы»//Ақмешіт апталығы, 2009 ж., 29 цазан. 

4. Дайрабай Т. Дҥр Оңғар. -Алматы: Арыс, 2004. - 104 б. 

5. Бесғасыр жырлайды. -I том. —Алматы: Жазушы, 1991. -384 б. 

Резюме 

В этом статье автор рассказывает о жанрово-художественных особенностях творчества Онгара Дыркайулы, жившего 

XIX веке. 
Summary 

The article deals with Ongar Dyrkaiuly‘s works genre-literary peculiarities who lived in the XX'1' century. 

ҤНДІСТЕРДІҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІМЕН РУХАНИ БАЙЛАНЫСЫ 

Д.Т, Дҧйсембнева - ҚазМем.ҚызПУ, филология факулътетінің магистранты 

Ҥндістердегенде ең алғаш ойымызға шатыр, басқа тағылтан мамық, қызықты атаулар, беті боялған 

адамдар жҽне ҽрине жабайылық келеді. Деректі фильмдер, оқыған кітаптарымыз, фотосуреттер ҿткен 

Дҽуірдің кҿрінісін береді жоне ҥндістерді жоғалып кеткен нҽсіл ретінде кҿруімізге себеп болады. Олай болса 

ҥндістер мындаған жылдар бойы жер бетінде ҿмір ҥшін кҥрескен жҽне бҧл кҥресті 21-ғасырда да 

жалғастырған ҧлт. 

Қазіргі уақытта ҥндістердің тарихы зерттслгенінде олар ақылдылығымен жҽне қабілеттілігімен ҿздері 

ҿмір сҥрген кезеңдерде жаңалыктар ашқанын, ҿз қажеттіліктерінің орнын толтырып, ҿздерінің мҽде- 

ниеттерін, ҿркениеттеріи қалыптастырғаны кҿрініп тҧр, 

Ҥндістер тек қана дҽмді жемістер беретін ағаштар отырғызу арқылы парасатты жҽне жемісті «орман 

экономикасын» жҥргізіп отырған. Шамамен 4000 жыл бҧрын қазіргі Мексикада, содан кейін Солтҥстік 

Америкаға дейін таралған жҥгері тҥрлерін есірген де солар болатын. Ҥндістер етіс даласы ретінде 

қолданбаған жерлерге болса «пежан» (жаңғақ ағаштарына ҧқсас ағаш тҥрі) жҽне талшын ағаштарын 

Тҧрғызатын болған, осының арқасында бҧғьшар жҽне бизондар ҿмір сҥретін кішкентай оймақтар жасаған [1; 

65J. 

Соңғы уақыттарда жасалған археологиялық айғактарға сҥйенетін болсақ, оңтҥстік жер шарында 

адамдардың ҿмір сҥре бастау кезеңдері б.з.д. 32.000 жылдар болса, солтҥстік жер шарында б.з.д. 40.000 

жылдар шамасында екен. Бҧдан басқа кейбір ғалымдар бҧл кезенді б.з.д. 70.000 жылдар деп беруде [2]. 

Христофор Колумб ең алғаш рет 1492 жылы жаңа ҽлемге қадам басқанында Солтҥстік жҽнс Оңтҥстік 

Американың халқынын саны Еуропа мен Ресейдің халқының жалпы санынан кҿп болғапдығын нақты- лай 

тҥседі. 1940 жҽне 1950 жылдардағы деректерте қарағанда, Солтҥстік Американың жалпы халқының саны 8-9 

миллионға дейін болған деген тҧжырымдар бар. Ал қазіргі кҥнде 75 миллион мен 145 миллион арасында 

деген нақты емес сандар берілуде. 

Қазіргі уақытта Америкаға толыкдай таралғап, саны аз ҥндістер жоғарыда айтып откеніміздей бір кездері 

Американың жалғыз иелері сді. Актардың келуімен жаппай қыршынға ҧшыраған ҥндістер қаншалыкты 

жалғыз қауым сиякты аталса да ҿмір сҧру жағдайы, ҽдет ғҧрыптары, ҿздері ҿмір сурген аймактың климатына, 

табиғи шарттарына сҽйкес бір-бірінен ерекшсленуде. 

Ҽрбір халықтың рухани-мҽдени ҿміріндеті ең кҿне ҽрі маңызды қҧбылыстарының бірі - діни наным- 

сенімге байланысты қалыптасқан тҥсініктері. Ҥндістердің наным-сенімдеріне қарағанда бір жаратушының 

болғаны белгілі. Алғаш қарағаныңызда ислам дініне сай сияқты кҿрінетін наным-сенімдер тҥрі егжей-

тегжейлі зерттелтенінде, бірнеше нҧтқатабынушы жҽне шаман наным-сеніммен бірітіп кеткендіті байқалады. 

Назар аударатын бір мҽселе америкалық ҧндістердің сенім-нанымдарында шаманизмнІң ерекше орын 

алатындыты. Ал шамандық панымдарының кезіНде Азия халықтарының кҿпшілітіне ортақ болтаны ешбір 

дҽлелді керек етпейтін шындық. Ендеше ежелгі америкалықтардың Азиядан шыққандығы бҧл жерден де 

айқын кҿрініп тҧр. 
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Кҿпшілік халыктардың салт-дҽстурінде, ҧлттық танымында музыканың орны белек болып есептеледі. 

 Сол жағынан да кҿп ҧқсастыктар да кездеседі. Тҧркі халыктарында да музыканың, ҽн айтудыц ҧндіс- 

тердің ҽндерімен ҧқсастықтары бар екендігін байқауға болады [3; 26]. Мысалы, бҽдік ҿлеңі, арбау ҿлеңі, 

бақсы ҿлеңдерін айтар болсақ, мҧнда ҿлеңдердің ҿз алдына қойған мақсаттары бар: аурудан емдеу, ата- баба 

ҽруағын шақыру, жамандықтан, кеселден сақтану, т.б. Дҽл осы мақсат ҧндістер айтатын елеңдерде де 

кҿрінеді. Ҿлеңнің қҧрылымында да ҧқсастыктар бар: олар қысқа, қайталанып айтыла береді, тҥсінікті- 

тҥсініксіз сҿздерді жиі қолдануы, т.б. 

Ҥндістердің салт-дҽстҧрі тҥркі дҽстҥріне ҿте қатты ҧқсайды. Соның бірі беташар салты. Беташардың 

алдында жҽне соңында жасалатын рҽсімдерді ескерсек, оның тҿркіні сонау 'Тҽңірлік сенімдермен сабақ- 

тасып жатқанын кҿреміз. Мҧнда қыз бала ҿз ҧясынан шығып, басқа шаңыраққа келіп конып. ҿміріндегі бір 

дҽурені ҿтіп, енді жаңа кезекте аттағалы тҧрған тҧлға ретінде байқалады. Бет жабу тірілерте тҽн жоралғы 

емес. Ҿлі адамның ғана беті жабылады. Бҧл рҽсім басқа халыктардың фольклорынан да берік орын алған. 

Сондай кҿне жҧрттың бірі - Америка ҥндістері.Сонымен, келіннің бетін жабу жасанды ҿлімнің ишарасы. 

Қанша тасыр беделінде елеп, екшеп, кҥнделікті тҧрмыс-тіршілігіне қолдану арқылы, осы ырымның тҥбінде 

тылсым негіз барына ҽбден сенгеннен кейін ғана оны тҧтынған деп ойлауға болады. 

КейбІр аңыз-ҽңгімелер «жердің астынан келдік» десе, басқалары «аспаннан» кслгендерін жҽне оқтан 

баспалдактар жасап тҿмен тҥскендерін айтады. «Қараңғы ҽрі суыктың арасынан ҿтіп, солтҥстіктен келдік» 

дейтіндерге, «Кҧн туған жақтан келдік» деп ҽңтімелейтіндер де бар. Ҧндістердің аңыз ҽңтімелері мен 

хикаяларының кейбіреулері Жаратылыс туралы. Бҧлар ҽлемнің, кҧннің, жҧлдыздардың жҽне адам- ның қалай 

жаратылғанын ҽңгімелейді. Кейбір ҽңгімелер табиғат туралы болса, басқалары да ҿлім жҽне ҿлімнен кейінті 

ҿмірмен байланысты. Бҧл аңыз ҽңгімелер мен хикаяларда ҥндістердің діндері , салт- дҽстҥрі , тарихы, 

тайпалар арасындағы ҧқсастықтар мен ерекшеліктер жҽне ақтардың келуінен кейінті ҿзтерІстер қолға 

алынған. ―Kapaktokon‖ дастаны (кейбір жерлсрде ―Kapaktoko‖ «Жабық жерден шығу» деп аударылуда. 

Тҥріктердің де осыған ҧқсас ―Ergenekon‖ дастаны бар. ―Ergenekon‖ да «қҧздардьң , таулардың артьнан шығу» 

туралы ҽңгімеленеді. Дастанда апат барлық халыкты ҿлтіреді, сол жерден Манко Капактың атасы «Атау» 

кҧтқарылып шығады[4;33]. 

Колумбтан бҧрын Американдықтар Америкаға ҽртҥрлі тарихи кезенде, тҥрлі нҽсілдер тҥрінде келген 

жҽне мҧны дҽстҥрлерінде, аңыз-ҽңгімелерінде бейнелеген. Мҧндай ҽртҥрлі мҽдениеттердің ішінен тҥркі 

мҽдениетін айыру ҥшін ҽрі тҥрколотия, ҽрі американизм тылымын білетін мамандарға мҧқтаждық бар. 

Ҥндістердін аңыз-ҽңтімелері мен хикаяларының кейбіреулері Жаратьшылыс туралы. Бҧлар ҽлемнің, 

кҥннің, жҧлдыздардың жҽне адамның қалай жаратылтанын ҽңтімелейдІ. Кейбір ҽңгімелер табиғат туралы 

болса, басқалары да ҿлім жҽне елімнен кейінті ҿмірмен байланысты. Бҧл аңыз-ҽңгімелер мен хикаяларда 

ҥндістердің діндері, салт-дҽстҧрі, тарихы, тайпалар арасындаты ҧқсастыктар мен ерскшеліктер жҽне 

ақтардың келуінен кейінгі ҿзгсрістер қолға алынған. 

Бҧл аңыздардың, нанымдардың бастауы сонау тас Навохо салты бойынша, бір отбасында 3-10 жертҿлені 

қҧрайтын ҥлкен отбасы болады. Ол хотан деп аталады. Олардың мал ҧстайтын қоралары, жер телімдері 

болған. Бірнеше отбасы ортақ жайылымға малын қосып, кҿсемте бағынған. Хотан уықтардан буып, конус 

сияқты жасалады. Оның есігі ҥнемі шығысқа қарауға тиіс, ҿйткені кҥн сҽулесімен бірте уйте ырыс, бақыт 

кіреді деген сенім бар. Қайтыс болған адамды хотанңың ішінде жерлеп, есікті жауып тастаған. Кейде мҽйпті 

ҿртеп жіберетін болтан. Навохоның осы қорғандары Еуразия даласындағы ежслгі қорғандарға ҿте ҧқсас. 

Ежелгі кҿшпенділер мҽйпті ҿлген адамның тҧрған ҥйіне жерлеген. Қазақ даласындағы барлық қорғандар 

сондай болмаса да, кейбір қазбалар кезінде жерленген адамның жанынан тҧрмыстық заттар табылып жатады. 

Етер Батыс Қазақстан облысындаты Аралтобе қорғанын анықтап зерітейтін болсақ, зират тастан домалақ етіп 

салынған. Биіктіті екі метр, диаметрі 40 метр етіп жасалтан. Қорғаннын ортасында ошақтың ізі 'тҧр. Бір кез-

дерде бҧл ошаққа ҥнемі от жағылған екенінде дау жоқ. Хотан - навохоның діни сенімінде ҿте қасиетті орын. 



Абаіі атындагы ҚазҤП У-дың Хабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №4(38), 2011 ж. 

 

 

Олардың сенімі бойынша, ең бірінші хотанды алташқьі Ер адам, алғашқы Ҽйел адам жҽне Сҽйлейтін қҧдай 

ҧшін Койот-pyx (қасқыр) салтан. 

Солтҧстік Америка халықтары арасында қасқыр туралы аңыз ҽңтімелер кҿп. Апач, навохо сиякты 

кҿшпенді тайпалар қасқыр аулаута соғысқа баратындай болып дайындалған, аса мҽн бертен. Ҿйткені 
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койот ҧпдістердің барлық ертегі, аңыздарында киелі болып саналған, Кейбір кездерде койотты жануар, 

жыртқыштар санатына қоспай, жоғары қойып ҽспеттетен. Мҧндай сенімдер қазақтарда да қалыптасқан. 

Мындаған жыл бойы қаскырдың образы тҥркі халыктарьшда зооморфтық символ болып саналды. Қасқыр-

ана туралы аңыздың тарихы тым тереңде жатыр. VII ғасырдан қалтан қытай жазбаларында тҧркі теті 

касқырдан таралған деген дсректер бар. 

Аңыз бойынша, тайпалар арасындаты соғыста бір ру елден ат жалын тартып мінетін жалғыз ғана бала тірі 

қалады. Жападан жалғыз қалтан жас баланы аштыктан азықка ет ҽкеліп бсріп, қасқыр аман алып қалады. 

Бала ержетіп, жітіт боляды. Қасқырдыц қаншыты оған он шақты балатауып бертсн. Кейін- нен он бапа он 

тҥркі халқының атасы болып шыққан. Солардың бірі тҧркі-моңғол ҽлеміне таныйал Ашина. Одан тҧркі 

халыкттары, караханид, хазар, моңғолдар тараған. Соныц ішінс шыңтысидтср де кіреді. Қасқыр-ана туралы 

Азияның ежелті тҧртыны чуваштарда да аңыз бар. Қазақының «Жітіт пен қасқыр» атты ертетісі дс осыдан 

шықса керек, Ал тҧркілердің басқа бір тайпасы тао-тюйлер оздерін қаскырдан тарағанбыз деп санайды. 

Навохоның, солтҥстіктеті атапасктердіц космолотиясында койотпен бірте қарғаның образы да бар. Навохо 

тайпасында Қарта жолы, Қасқыр жолы детен ежелден калтан панымдар ҽлі кҧнте дейін ҧмытылған жоқ. 

Қасқыр мен қарғаның қатар тҧрған мҥсіндері Қазақстап жсрінен де табылды. Алматы тҥбіндеті қорғаннан 

табылған біздің арамызға дейінгі V-II ғасырларда жасалған шамшырақтың айналасына ҽртҥрлі 

жыртқыштардың, шеңбердің ішіне екі қасқыр мен екі карғаның, ал дҽл ортасына қҧрбандыққа шалынтан 

ешкі басының ғасырында жатыр. Сондықтан америпдтер мен тҥркілердің арасындағы осындай ҧқсастықтар 

тамырларының бір екендітін байқатады. 
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Резюме 

В данной статье внимание уделяется на связь между древним наследием индейското и казахского народов, и 

говорится о духовной совместимости этих народов. 

Summary 

This article focuses on the relationship between ancienl Indian heritage and Kazakh peoples and states of spiritual 

compatibility of these peoples. 
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ПЕДАГОГИКА МЕН ӘД1СТЕМЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

ӘДЕБИ МӘТІНДЕРДІ СТУДЕНТТЕРГЕ МЕҢГЕРТУДЕГІДӘРІСХАНАДАН ТЫС ЖҦМЫСТАРДЫ 

ҦЙЫМДАСТЫРУ 

Т.Жҧмажанова - Абай атындағы ҚазҰПУ-нің профессоры, п.ғ.д. 

Жастарға білім беру жҥйесі алдында ойлануға ҥйрету, тҥрлі проблеманы шешуге қажетті ҽрекет 

тҽсілдерін меңгерту міндеті тҧр. Бҥгінде қоғамның ҽлеуметтік-экономикалық ҿміріндегі тҥбірлі ҿзтеріс- 

терте байланысты білім жҥйесінде жҽне оның мазмҧны мен оқыту технологиясында да ҿзгерістер туын- 

дауда. 

Дҽрісханадан тыс жҥргізілетін жҧмыстардың студенттің оз ықыласымен, дербес алатын білімдерінің 

сапасын арттыру қай-қайсының болмасын ой ҿрісін, ақыл-ой жҽне рухани байлығын дамытуға ҿзіндік ҥлесін 

қосады. Демек, жоғары оқу орындарының ҧстаздары ҿздерінің дҽрістерін мазмҧнды ҿткізіп, оны 

студенттерге қабылдатудың ҧтымды жолдарын ҥнемі іздестіріп отырады. Бҧл ҽрине, ҧстаз тарапынан ҥнемі 

тыңғылыкты даярлықты, ізденісті талап етері сҿзсіз. 

ҚР білім беру жҥйесі қазіргі кезеңін ҽлемдік деңгейдегі білім беру тенденциясынан бҿліп қарауға 

болмайды. XXI ғасырдың сапалы, білімді жастарын тҽрбиелеу біздің басты парызымыз. Ҽдебиет жҥгі ауыр. 

Білім беру тҧжырымдамасына сай шығармашылық тҧрғыда ойлай алатын, танымдық мҽдениеті биік, ҧлттық 

мҽдениетті жете меңгерген ҿзін-ҿзі дамыта алатын белсенді, қабілетті жастарды тҽрбиелеуде ҽдебиеттің 

ҿзіндік ҥлесі зор. Кҿркем шығарманың табиғатын терең танып тҥсіну ҥшін оқулықпен тана шектеліп қалу 

жеткіліксіз. Оқырмандық тҽжірибе жинақтау кезінде кҿркем ҽдебиет туындыларын ҥзбей окудың маңызы 

ерекше екені белгілі. Нағыз кҿркем ҽдебит тума талант, қас шебер, сҿз зертері туғызды. 

Кҿркем шығарманы зерделі тҥсініп оқымайынша, адам лҽззат алу, "қиыннан қиыстырып" ақын бей- 

нелеген ой сезімдерін мҽнін танып-білу мҥмкін емес. Ҽдебиеттен білім алу детеніміз мҽтінді оқи білу, оған 

білтір талдау жасай білу. 

Дҽрісханадан тыс жҥртізілетін жҧмыстардың тҥрлері сан алуан. Соның ішінде біз ҽдеби мҽтіндерді 

меңгертуте байланысты жҧмыс тҥрлеріне токтапамыз. Ең алдымен студенттер теориялық білімдерін 

тҽжірибеде пайдалана білулеріне бағыттауымыз керек. 

- Олар ҿз бетімен проблеманы шешу, ҽр тҥрлі жағдайлардан шыға білуге тоселгендері дҧрыс. 

- Мҽтіндеті автор котертен проблеманы кере білу, тҧсіну керек. Ол ҧшін олар оз ойларына жауап іздеуте 

бағыттайтын сҧрактар тҥзе алуы керек. Проблеманы нактылайтын, толыктыратын сҧрактар студенттердің 

зерттеушілік қабілетін қалыптастырута ықпалын титізіп танымдық ойлауын арттырады. Проблеманы 

шешуде ҿзіндік болжам жасайды, шытармашылық жҧмыстар жҥргізіп, ғылыми ізденіске дағдыланады. 

- Жаңалык ашуға талпынады, жоспар қҧрады. 

- Кҿрксм мҽтінді ҿздіктерінен талдай отырып, пікір, реферат, курстық жҧмыс, дипломдық жҧмыстар- ды 

орындауға ҧмтылып, қызығушылық танытады. 

- Оқыған мҽтіндерді талдауға қосымша ғылыми қҧжаттар, материалдарды кірістіре отырып, пікір 

білдіруте, оны дҽлслдеп, ғылыми тҧрғыдан қорытынды жасауға тырысады. 

- Ҿз біліміне сын кҿзбен қарайды, басқа елдер ҽдебиеті мен мҽдениетін танып білуте ҧмтылады, қур- 

метпен қарайды, ҧлтжандылық қасиеттер қалыптасады. 

Бҥгіндс жоғары оку орындарында кредиттік технолотияға байланысты сҿж, пҽн мҧғалімдерімен бірлесе 

атқаратын жҧмыстарға арнайы сағат бҿлінеді. Мҧндай жҧмыс тҥрлерінің нҽтижелі болуы студенттер мен 

ҧстаздардың біліктілітіне саяры сҿзсіз. Сабактан тыс ҽдеби пікірлер сайысы, конференция, кездесулер, 

поэзия кеші, ҽдеби апталықтар, ашық пікір, жоба қортау, ҽдеби музыкалық сабақ- саяхат, іскерлік ойындар, 

диспут, мҧражайлық сабақ, есеп беру, кҿрме сабақ іздендіру сабағы, т.б. 

Мҧндай жҧмыстардың қай-кайсысы болмасын студенттердің зерттеушілік қабілеттерін арттырады, мҽтінге 

қызуғышылық туғызады, проблеманы кҿреді, шешімін тауып, болжам ҧсынады, зерттеушілік 
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ҽрекетіндеті ҿз бетімен жҧмыс істеу қабілеті артады. Ҿзіндік идея, ойларын тҧжырымдап, қорытынды 

жасайды, дҽлелдейді, сҧрактарға нақты жауап береді. 

Студенттерді ойландыру, берілген мҽтінді ҿз бетімен ғылыми негізде талдауға бағыттауда шығарма- 

шылық бақылау тапсырмаларды орындатудың маңызы зор. Пікір таласын туғызып, проблемалық сҧрақтар 

берумен тана шектелмей олардың іздене отырып, шындыққа негізделген тҧжырым-дҽлелдерін жинақтаудың 

мҽтінді меңтертуде ҥлесі зор. 

Кҿркем ҽдебиет сҿз ҿнері болғандықтан ҽдемі, сҧлу, кестелі, ҿрнекті сҿздердің алуан тҥрлерін кездес- 

тіріп отырамыз. Студенттердің тілі жатық, анық, дҧрыс сҿйлеу дағдыларын қалыптастыруда мҽтінді 

мҽнерлеп оқудың орны ерекше. Бҥгінгі студент - ертеңгі маман. Мектепке барғанда оқушыларта ҿздерінің 

біліктілітін танытуда, мҽтінді шебер, анық окуға, жатқа айтуға, орфоэпиялық заңдарын сақтап сҿйлеуге 

тҿселу кажет. 

Мысалы: Сабактан тыс ҿздік жҧмысын жҥргізуде. «Кҿкшетауға саяхат» атты поҽзиялық сырласу сабағып 

ҿткізуде студенпер алдын-ала арнайы тапсырмаларды орындай білді. 

1. Олар біріншіден, мҽтінді окудың тҥрлеріне, дҧрыс оқу, тез оқу, оқытанды тҧсіну, сазыпа келтіріп, 

мҽнерлеп оқу, дауыстап оку, іштей оку, кҿпшілік алдында оқу, рҿлте бҿліп оку т.б. назар аударды. 

2. Мҽнерлеп оку жҽне оған қойылатын талаптарды толық саралады. 

3. Мҽнерлеп оқудаш фамматикалық, лотикалық, психолотиялық кідірістерді сақтап ҽр қайсысы поҽмадан 

тауып окута тҿселді. Ырғақ, қарқын, ҽуенте мҽн беріліп, мҽтііщі мҽнерлеп оқудыц ҽдеби- білімдік мҽнін 

жҧйелей білді. Тіоҽманы окуда ақын мҽнерін (стилін) танудың білімдік жҽне тҽрбиелік мҽніне баса кеңіл 

бвлінді. 

1. Кҿкшетау- табиғат сҧлулығының символы. 

2. Халқымыздың ҧлттық мақтанышы. 

3. Кҿкшетау-Сарыарқаның сҽн отауы (слайдттар) 

Білгенде Кҿкшетауды қазақ білсін, 

Кҿзімнің жауын алды-ау ғажап мҥсін. 

Дсді ме, жаратқанда бай табиғат, 

Жан біткен тамашалап қарап тҧрсын. 

4. Кҿкшетау-сан тҥрлі қҧстар мекені.(слайд) 

Сансыз кол айдын шалқар жатқан шалқьш, 

Тҥрлі қҧс молдір судажҥрген қалқып. 

Қаз, уйрек, шағала, аққу мың тҥрлі ҽнмен 

Кҧй қосады келдің басын думап, даң ғып. 

5. Кҿкшетау орманы ерекше сҽнді.(сурет) 

Жайқалған қара орманда, қарағайлы, 

Торақты қызыл, аппақ, ала қайың 

Ағаштан тҥрлі керек сайман жасап, 

Алады еңбекшіл ел қарамайын т.б. 

Ҥзінділерді мҽнерлеп оку жастарды ҽсемдікті сезінуге, тани білуге, табитатты қорғай білуге тҽрбиелейді. 

Кҿркем туындыдағы табиғаттың ҽрбір бҿлшегіне деген сҥйіспеншілікті таныту, ақын идеясын ашу 

жастардың патриоттық сезімін кҥшейтеді. 

Оқылатын мҽтінмен танысу, шығармадағы кҿркем бейиелер, ҽртҥрлі суреттеулер тоғыса отырып 

тыңдаушысын баурайды. Оларды шығармашьшық ізденіске жетелеп мҽтіндеті ой тҥйінін табуға, оку 

техникасын меңгеруте, кҿркем туындыны терең ҧғынып, оқута бағыттайды. Сҿз тазалығы, дҽлдігі, бай- 

лығы, ҽсерлілігін ҧғынуға тырысады. 

«Ҿзімізді тыңдайық» атты ауызша жаттығулар жҥргізіп, мҽтінді кезекпен мҽнерлеп оқып, бір-бірінін 

жетістік, кемшілік жақтарын кҿрсетеді. Демек, поэманы кҿркемдеп оку шығарманың мазмҧн-мҽнін, идеялық 

бағытын, кҿркемдік ерекшеліктерін тҥсінуге мҥмкіндік береді. Кҿркем оқылған шығарманы тындай білуге, 

оның мазмҧнын тҥсініп қабылдай білуге, эстетикалық ҽсер ала білуте, поҽзияны сҥюге баулиды. Олардың 

эстетикалық мҽденисті қалыптасады, рухани-эстетикалық қажеттілігі дамиды.
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Шығармашылыққа бағытталтан мҽтінте сай тапсырмаларды орындау барысында ҽр студент ҿзінше 

ойлайды, тҧжырым жасайды, ҿзіндік пікірін білдіреді. Мысалы: 

I. Семантикалык картаны толтыру. 

Салыстыру жҧмысын жҥргізу Кҿкшетаудың ғажайып сҧлулығын жырлаған ақындар баршылық. Кҿкше 

сҧлулығы ақындардьщ жҥрегін тербеп, жырына қосуға ҽсер етті. 

 

Мҽтіннен ҥзінді: 

...Кҿкшетау жер жҽннҽті жеке біткен 

Бҧл сҧлу кең далада бойын кҥткен. 

Жомарт may дастарханды, момақан may. 

Шипа may тазартатын барлық дерттен... 

(І.Жансҥгіров) 

...Сексен кҿл Кҿкшетаудың саясында, 

Ҽрқайсысы алтын кесе аясында. 

Ауасы дертке дауа, жҧпар иісі  

Кокірек қанша жҧтсаң тоясың ба? 

(С.Сейфуллин) 

...Арқадажер жетпейді Бурабайға, 

Бҿленген бҧйрасыпсың қарағайға  

Бҧлт қҧшқан мҽңгі мең-зең  

Кҿкшетауға Бҿлектау: "Ой,бауырым!-

дер анадайда"... 

(М.Жҧмабаев) 

...Бҧлтты сҥйген кҿгілдір кҿкшемнің 

Биігіне шіркін-ай, жетсем деймін. 

Жҥрек тербеп, сыр толғап ойландырып, 

Сендей ҽсем, таза боп ҿтсем деймін... 

(А.Уалихаиов) 

...О, ғажап осыма, екен Кҿкшедеген? 

Тастарын жиған жҥктей текшелетен, 

Бурабай Оқ: жетпесгі ҿкшелеген, 

    О ғажап! Ҿзінбісін Кҿкше деген? 

(М.Мақатаев) 

Салыстыра талдау ҥшін, берілген ссмантикалық картаны толтыруда поэмаларды, ҿлең мҽтінін толық 

тҥсініп оку қажеттігі туындайды. Тҿмендегідей сҧрақ-тапсырмалар тҿнірегінде пікірталас ҿткізуге болады. 

0. Қай ақынның мҽнері (стилі) саған ҧнайды? 

1. Кҿкше кҿрінісімен, қай ақын суреттеулерінде саған ерекше ҽсер етті? 

2. «Кҿкшетау» поэмасындағы халық аңыздарын кҿрсет. Поэма идеясын ашуға кҿмектесе ме?Дҽлелді 

мысал кҿрсет. 

3. Поэмалардың негізгі бҿлімдері қалай аталады? 

4. Поэмадан кҿркемдегіш қҧралдарды теріп жаз. 

Кҿкшетаудың ҽсем кҿрінісіне арнап "Кербез Кҿкшетау келбеті" атты шағын эссе жазындар. 

П. Мҽтіндердегі тҿмендегідей мҽселелерді назарға ал. 

- Табиғатты танытудағы ҽр ақынның ҿзіндік ерекшелігі қандай? 

- Мҽтінде берілген ішкі монолог, диалогтардың рҿлін мысалмен дҽлелде. 

- Мҽтіндегі табиғаттың суреттелуі, кейіпкерлердің портретін кҿрсетудеті ақын шеберлігі, адам 

мінездерінің ҽр деталь арқылы берілуІ. 

- Ақын суреттеулеріндегі ҥндестік, тоғысулар. 

- Акындардың кайталанбайтын ҿзіндік қолтанбасы.

І.Жансҥгіров С.Сейфуллин М.Жҧмабаев М.Мақатаев А.Уалиханов 

«Қулагер» «Кҿкшетау» «Батыр Баян» «Кҿкшетау» «Кҿгілдір кҿкше» 
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Сабақтан тыс жҧйелі тҥрде мҽтінмен жҥргізілетін жҧмыстардың нҽтижесінде студентттердің ҿзіндік ой-

пікірлері, дҽлелді тҧжырым жасауға тҿселгендері байқалады* Олар: 

- Поэзияның сыршыл, сҧлу ҿнер екендігінс кҿз жеткізді. 

* Ор заманның шындығын, ҽр кезеңнің ҿзіндік ерекшелігін ҧғынды. 

- Ҿлең жолдарының эстетикалық-эмоциялық қҧдіретін ашып, адам жаиына ҽсер етер пҽрмепді ықпалын 

саралай білді. 

- Нақтылы образдар мен суреттеулерді кҿрсетудегі, дҿп басып айтудағы сҿз бен ҥннің. ырғак пен саздың 

ҽуезділігіне ман берілді, Ең бастысы студенттер поэзия ҿліміне енудің негізгі жолы - шығармашылыкпеп оқу 

екеніне кҿз жеткізді. Мҽнерлеп оқу, тҥсіндірмелі оқу, проблемалы оқу, т.б. мотіпді қабыл- дауға даярлық 

скеніне назар аударды. Мҽтін тақырыбып айкындауға штрих, детальдарды тану, тілте, ҿлең кҧрылысына 

жазылу, айтылу мҽнеріне байқаулар жасай білуте тоселді, 

Мҽтінте сҽйкес ассоциациограмма қҧрастыру, студенттердің ҿзіндік ізденісін туғызады. Мҽтінді толық 

окып, талдаулар жасайды, мҽтіннен алған ҽсерлерін жинактайды, меңтертіп мҽселеге қатысты сын зерттеу 

еңбектерімен танысуға тырысады. 

1. Бітібаева Қ. «Ҽдебиетті тереңдетіп оқыту». -Алматы, 2003. 

2. М.Ҽуезов жҽне ҽлем ҽдебиеті. - Алматы, 1999. 

3. Методика преподавания литературы. - М, 2001. 

Резюме 
В статье рассматривается внеаудиторная работа с лптературнами текстами со студентами. 

Summary 

In the article is examined extra-lecture-room work with [Iiteratumami] by texts with the students. 

НЕГІЗГІТӘРБИЕ ҚҦРАЛЫ 

К.Әбілқасымова - Абай атындағы Қаз¥ПУ-нің доценті, п.ғ.к. 

Кҿркем сҿз мектептің қай тҥрінде болсын баланы адам ҿмірімен, табиғаттың қҧбылыстарымен таныстыра 

отырып, оның сана-сезіміне ҽсер етіп, жаманнан жирендіріп жақсыға ҥйрететін, ҿнегелі тҽрбие берудің 

негізгі қҧралы. Баланы дҧрыс та айкын сҿйлеуге, ҿз ойын ҿткір тілмен жеткізе білуте ҥйрететін де кҿркем 

сҿз. Сол себепті, ҿткеннің алдыңғы қатарлы ҿкілдерінің бай ҽдеби жҽне ғылыми мҧрасын зерделеу, олардың 

адам ҿмірінде сҿз ҿнерінің рҿлі мен орны жҿніндегі кҿзқарастарын саралап, жасҿспірім буынды жан-жақты 

тҽрбиелеу ісінде колданған тҽжірибесімен танысудың бҥгінті мектептер ҥшін ҽдебиет пҽнінің мазмҧныи 

жаңартуда маңызы зор. Халық ауыз ҽдебиетінің тҥрлерінде, ақын- жырауларымыздың толғауларыңда, ҧлы 

Абайдың ҿлеңдері мен қара сҿздеріне қазақтың тҽлім-тҽрбие- лік ойларының кеңІнен орын алуынан ерте 

кезден-ақ сҿз ҿнерінің адамның сана сезімін кҿзқарасын дамытудағы ролі жотары болтандытын байқаута 

болады. Кҿркем сҿз адам баласынын рухани ҽстетика- лық жағына зор ықпал етеді, халыктың сҿйлеу тілі 

ҧлтісімен таныстырып, жан-жакты дамуына жол ашады жҽне сол арқылы онер ҧрдісінде жалғасып, дамып 

отыратын қҧбылыс екендігіне де назарын аударды. 

Сонау қазақ хандығы орнаған кезеңнен бҧрынғы ҧлы Даланың тҿрт бҧрышын мекендеген тҥркі тілдсс 

халықтардың бірге ҿмір сҥріп. ортақ мекенін сыртқы жаулардан қорғай жҧріп жасаған ҽлемдік  

 

 

 

Мҽтінмен жумыс-ҧлті: 
'Туынды Негізті ойды Суретті,образды Ерекше ҧнаған Ақын стилі. 

негзінде жатқан ашатын ҿлең кҿркем сҿз шумак, ҥзінді ҧйқастар 

ақын идеясы, жолдары   ерекшелігі 

авторлық     

ой     

Ақындар стилімдеті романтизм мен реализмнің тоғысуын кҿрсете  отырып, поэтакалық ой серпінді тҥсініп 

шығарманың кҿркемдік табиғатын саралау. 
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деңгейдегі мҽдени ҧлт тілдерінде кҿркем сҿздің қызметіне ерекше мҽн берілгендігі мҽлім. Тҥркі халықтары 

ҿзінің тҽжірибесін, ғасырлар бойында қалыптастасқан ҿмір мен табиғат жҿніндегі сан алуан мҽліметтерін 

жырға арқау етіп, сол арқылы ҽсерлі сҿзбен оз ҧрпағына тҽлім- тҽрбие беруде орынды пайдаланып отыр- 

ған. Орхон ҿзенінің бойынан табылған ескерткіштердегі Кҥлтегін мен Тоныкҿкке арналған жырлардың 

авторы Иолығ тегін бектері мен ел билеушілерін «кҿк тҥріктерді» бейбітшілік ҿміге, береке-бірлікке 

жеткізгеңдігі ҥшін кҿтере жырлаған. Ол келешек ҧрпаққа тҧрік халқының куатты заманы Бҧмын қатан- ның 

есімімен, Кҧлтетіннің ерліктерімен, Тоныкҿктін даналығымен байланысты болғанын ескертеді. «Ҿйткені, 

Иоллығ-тегіннің мақсаты - тҥрік қағандарының есімдерін, жасаған ерліктерін, тарихи деректерді шетінен 

жіпке тізіп, жылнама шежіре жазу емес, тҥркі елін бір кездегідей ауыз бірлікке, ата-баба дҽстҥріне берік 

болуға шақыру» [1,42], - деп тҥйіндейді ҽдебиетші ғалым Н. Келімбетов. Жырдың авторы Білге қағанның 

«бейшара, мҧсопір халықты» қалайша дҽулет пен бақытқа жеткізтендітін жырлай отырып, қарапайым халық 

пен ел билеушінің арасында бір-біріне детен сенім мен адалдық болғанда ғана елдің ҿмірі тҥзеледі деген 

ойын айшыкты білдіреді. 

Екі аралықта жұрген иесіз 

Кӛк түріктерді осылай қоныстандырған екен 

Білге қағандар екен 

Алып қағандар екен 

Әміршілері де білге болған екен, 

Алып болған екен Бектері де, халқы да 

Сенімді екен 

Сол ҥшін де елін сонша ҧзақ билеген екен - деген жыр жолдары осының айтаты [2,10]. Автордың мақсаты 

тҥркі халқының адал ҧлдарын кҿтере жырлау, келесі буынға олардың ерен еңбегі мен ерліктерін ҿнеге ету, 

тҽрбис болар ойларды дҽріптеу. Сол кезеңде орын ала бастаған ҽдеби дҽстҥрдің бағытында ақын создің 

кҿркемдігін халыктың таным-тусінігін, арман-тілегін жсткізуде, ҿзінің ой тҥйіндеулерін айтуға шебер 

қолданады. Кҥлтетін жырын тҥрктердіц тарихи ҿмірімен салыстыра келе, ғалым И.В.Стсблева жырлардың 

авторы ҿткеннің шежіресін айтуды мақсат тҧтпағандығын кҿрсетіп, керісіншс ол халық ҿмірінің, жске 

тҧлғалардың істерінің кҿркем суреттерін жасауға ҧмтылғандығын дҽлелдейді. Бҧл ойды мына сҿздері 

айғақтайды: «это сопоставление показывает, что автора большой надписи в честь Кюль-тетина в рассказе о 

великих предках тюркското народа нтересует не история народа « кск тюрк», а создание образа идеальното 

прошлото народа тюрков, котда мотущество тосударства тюрков связывалось не столько с реальными 

политическими событиями в их жизни, сколько с высокими нравственными качествами каганов, предков 

Бумын-кагана и Истеми-кагана, их беков и народа тюрков» [3,56]. 

Мысалы, Кҥлтегін жырында автор Білге қағанның ҿмірдегі басты мақсаты - халқына қызмет ету, биік 

адамгершілік мҧраттарына жету екендігін кҿркемдік дҽстҥрте сай ҿз атынан мынандай сҿздермен айтқызады: 

Ӛлімше халықты тірілттім, 

Жалаңаш халық тоңды, 

Кедей халықты бай қылдым, 

Аз халықты кӛп кылдым. 

Тату елге жақсылық қылдым  

Тӛрт бұрыштағы халықты  

Бәрін бейбіт қылдым, 

Тату қылдым - [2,18]. 

Тоныкҿк жырын шығарған автор Тоныкҿктің ҿзі деген болжам бар. Дегенмен бҧл жырдың  компози- 

циялық қҧрылысы Кҥлтегін жырының қҧрылысына ҧқсас, екеуінің де мазмҧны белгілі бір ҽдеби дҽстҥрге 

бағынқы. Тоныкҿк жырында негізінен қағанның ҽрі кеңесшісі, ҽрі қолбасшысы дана карт Тоныкҿктің халқын 

жаудан сақтап қалуда жасаған еңбегі жырланады, қиын жағдайларда оның ақылы мен кҿрегендігі, шешендігі 

ерекше рҿл атқарғандығы айтылады. Жыр жолдарын оқи отырып, автордыі идеялық, эстетикалық 

бағытының ҥйлесімділігін аңғаруға болады. Ақын ҿзінің терең ойларын қысқа да жинақы, мейлінше кҿркем 

жеткізеді. Бҧл сол кездің ҿзінде сҿздің бейнелілігіне, кҿркемдік кҥш-қуатына ерекше мҽн берілгендігін 

дҽлелдейді. 
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Тҥнде ҧйықтамадым 

Кҥндіз отырмадым, 

Қызыл қанымды тҿктім. 

Қара терімді ағыздым. 

Кҥш-куатьшды аямадым. 

Meн ҿзім ҧзақ жорықтарға да бастадым [2,36], - деген жыр жолдары оқырманға кейіпкер 

бейнесін айқын да ҽсерлІ жеткізіп отырады. Тоныкҿк тҥркі халықтарының бірлігі, мҽртебесі ҥшін бҥкіл 

ҿмірін ауыр шайқастарда ҿткізіп, ҿзінің ерлігімен, ақылдылығымен ел- жҧртын талай қатерден алып шығып 

отырғандығы оқырманға ерекше ҽсер береді. Жырлардың жанрлық, композиңиялык еркешеліктерінің де осы 

авторлық ойды жеткізуге бағындырылғаңдығы бай-қалады, Орхон-Енисей жазбаларын ҧзақ жылдар бойында 

жан-жақш зерттетен орыс талымы И.В.Стеблева Кҥлтегін жыры мен Тоныкҿк жырын салыстыра талдаудың 

нҽтижесінде тҥркі ҽдебиетінде ҿмір шындығын кҿркем шындыкка айналдыру ҽдістерінің сол кезде деңгейі 

ҿте жоғары болғандығына назар аударады. Солардың ішінде басты кейіпкерді суреттеудегі шартты ҥш 

мҽселені ескеріп отырудың дҽстҥрге айналғанын байкаймыз, Олар: 

1. Ел билеуші мен қолбасшы болуды қҧдайдың жазуынан деп тҥсіндіру; 

2. Халқы ҥшін кҿптеген шайқастарда олардың ерен ерліктерімен кҿзге тҥсулерін жырлау; 

3. Халқын бсйбіт ҿмір мен дҽулетке жеткізуге бҥкіл ҿмірін арнағаңдығын суреттеу. 

Иоллығ-тегін тҥркі халыктарының сҿз ҿнері дҽстҥрінің тҧрғысында жыр бойында суреттеген 

жорыктар мен шайкастарды да бірыңғай тҽртіппен жырлайды. Мҧнда кейіпкерінің сол шайқасқа тҥскендегі 

жас мҿлшерін нақты айтып отыруы, оның мінген атының тҥрін, жҥйріктітін, иесіне сенімділігін суреттеуі. 

кейіпкердің кҿрсеткен ерліктерің, яғии кіммен қалай айкасқанын дҽл жеткізуі, шайқастын жеңіспен 

аякталуына баса назар аударуы. Осы сынды тҥркі ҽдебиетІне тҽн кҿркемдік ҽдістерді дҽлелді тҥрде саралай 

келе, Стеблева жырлардың авторы Иоллығ-тегіннің айтайын детен басты ойлары тарихи оқиғаларды жеткізу 

емес, ол халқының басына ауыр заман туғанда шайқасқа тҥсіп, еліне қорғаныш бола білгсн қағандар мен 

батырларды кҿтере жырлау арқылы келешск ҧрпаққа ерлік пен батырлықтын. адамгершіліктің ар-намыстың, 

сабағын беруді кҿздеген деп есептейді. Осы бағыттағы ойларын ғалым: «Совершенно очевидно, что авторы 

орхонских текстов имели другую цель: для них история народа «кек тюрк» послужила материалом, па 

основании которого был создан определенный комплекс идей. Поэтому авторов не интересуют все стороны 

жизни тюрков с их подробностями, но интересуют именно те ее стороны и те качества изображаемых лиц, 

которые помотают выявлению этото комплекса идей» [3, 90], 

- деп тҧжырымдайды. Қазақ жҽне шетел зерттеушілерінің еңбектерІ ежелгі дҽуір ҽдебиетінде тҧлғалардың ҿз 

заманында жасаған батырлык, азаматтык, кҿсемдік іс-ҽрекеітерін даралай жырлау кейінгі ғасырларда ҥздіксіз 

жалғасып тҥркі халықтарының даналық қазынасына айналғандығын, жас ҧрпақты ерлікке, адамгершілікке 

баулудың кҥшті қҧралы болғандығын атап кҿрсетеді. 

Ортақ мемлекет қҧрып, еркін ҿмір сҥрген тҥркі халықтары ҽрқашанда бейбітшілікті, бірлікті, еркіпдікті 

жоғары бағалаған, заманында сол қҧңдылықтарды ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізуде, оларға болашаққа оң жол 

сілтеуде кҿркем сҿздің қызметін биік қойған. ҾмІр тҽжірибесіи кҿркем сҿзбен ҿрнектеген тҥркі 

ақындарының оларды келесі ҧрпаққа жеткізу мақсатымен тасқа қашап жазып. ҿлместей етіп қалдырып 

отырғаны осы ойымызды растайды. Сҿз ҿнері арқылы халыктың тҽжірибесінен, ой-санасынан туған 

қағидаларды ҧрпактан-ҧрпаққа жеткізудің дҽстурі кейінті ғасырларда қазақ ақын-жырауларының 

шытармаларынан да ҿз жалғасын тауып отырды, қоғам сҧранысына сай жас ҧрпақты адамгершілікке, 

игілікке тҽрбиелеп, елін, жерін ана тілін сҥйетін, ата-баба дҽстҥрін қастерлейтін азамат етіп қалыптасты- 

руда сҿз ҿнерінің бҥгінгі мҽні де ерекше. Қорыта айтсақ, коркем сҿз мектептін қай тҧрінде болсын баланы 

адам ҿмірімен, табитаттың кҧбылыстарымен таныстыра отырып, опың сана-сезімін дамытуға жол ашатын, 

жаманнан жирендірІп жақсыға ҥйрететІн, халықтық тҽрбие берудің негізгі қҧралы. 
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Резюме 

В статье на основе анализа результатов исследований древнетюркских памятников автор рассматривает 

вопрос 

об использовании функциональных возможностей художественното слова в изучении литературы. 

Summary 

In the article on the basis of the analysis of the results of studies of ancient Turkish monuments the author 

examines a question about the use the functional possibilities of artistic word in the study qf literature. 

ПРОФЕССОР М.БАЛАҚАЕВТЫҢ ӘДЕБИ ТІЛ НОРМАЛАРЫ ТУРАЛЫ ПІКІРЛЕРІ  

Ж.Балтабаева - п.ғ. д., Абай атындағы ҚазҦПУ 

Қазақ тіл білімінің дамуында ҿзіндік орны бар ғалымдардыц бірі - Мҽулен Балақаев. Ғалымның кҿп кҿңіл 

бҿлген мҽселелерінің қатарына ҽдеби тілдің нормалары жайындағы пікірлері де жатады. 

Тілдің қарым-қатынас кҧралы екендігі белгілі. Сондықтан тілдің жасалуы да, пайдаланылуы да, оның 

жетілдірілуі де қоғам дамуымен тығыз байланысты. Осы ретте ғалым «Қазіргі қазак ҽдеби тілін кемел- 

денген бай тіл, мҽдениеті жоғары тіл деп танимыз», - деген тҧжырым жасай келіп, «ҽдеби тілге тҽн ерекше 

белгілердің бірі - нормалық жҥйені жетілдіру ҽдеби тілдің ҿзін қалыптастыра, дамыта тҥсудің қамы» [1.137-

6.] дсп есептеген. 

М.Балақаев қазақ ҽдеби тілін кемелденген бай тіл дей отырып, оны пайдалануда дҽлме-дҽлдік, айқын- 

дылық болу керек деген талап қояды. Сонда ғана тілдік нормалар дҧрыс қалыптасады деп пайымдайды. Одан 

ҽрі тілдік нормаға мынадай аныктама береді: «Тілдік норма дегеніміз - тілдегі бірізділік, тіл материалдарын 

нормалау деген сҿз, белгілі бір тҽртіп, зандылыққа бағындыру». 

Ғалым сондай-ақ ҽдеби тілге тҽн ерекшелікті «қазақ халқының қазіргі ҽдеби тілі халықтың ауызекі тілі 

негізінде жасалған дейміз. Бірақ ауызекі тілде, ауыз ҽдебиеті тілінде бар нҽрсенің бҽрі ҽдеби норма деп 

танылмайды. Ҽдеби тіл солардан керегін таңдап, талғап, жазба ҽдебиет елегінен ҿткізіп алып, нормаға 

айналдырады. Сондықтан ҽдсби тіл - белгілі дҽрежедс тҽртіптелген, жҥйеленген тіл. Оның қҧрамындағы тіл 

байлықтары, ҽсіресе, жаңадан енген сҿздер, тіл жҧмсаушылардың бҽріне бірдей қызмет етугс тиіс. Осыны 

тҥсінген адам «мал аласынан сҿз аласы жаман» дегенге қол қояды да, ҽдеби тілде қалыптасқан нормаларды 

сактауға тырысады», - деп тҧжырымдайды. 

Бірақ ғалымның тҥсіндіруінше, ҽдеби норма ҿзгермейтін, сірідей сіресіп қатып қалған тілдік тҽсілдер 

емес. Олар да диалектикалық даму процесінде қалыптасып, ҿзгеріске ҧшырап отырады. 

Ҽдеби нормалар автор кҿрсетуінше, екі тҥрде: 1) бірқатар нормалар тілдің объективті даму заңдары 

негізінде қалыптасса (мысалы, қазақ тілінің дыбыс жҥйесіндегі ҥндестік зандары, лексикаграмматикалық 

жҥйелері); 2) бірқатары ҽдеби тілдің ілгері даму бағдарына сҽйкестендіріліп қолдан жасалады. Алайда ҽдеби 

тілдің осындай нормалары ҥнемі сақтала бермейді, «онын белінен басып, ауа жайылатында аз емес» деген 

реніш те білдіреді. 

Одан ҽрі ғалым норманың «Тілдік жҥйе» (языковая система) дегенге қатысы қандай деген сҧрақ қояды да, 

оған «жҥйе дегеніміз - бҿлшектеуте болатын ҿзара байланыстағы тҧтастық. Оның болмысында жалпыға 

ортақ бірлестігі болумен қатар, қҧрамында ҽр алуан орайда танылатын ерекшеліктер болады. Қалай болса да 

тіл жҥйелері - оның табиғи болмыстарын қамтиды», - деген сипаттама жазған. Ал тілдік нормалар осы тілдік 

жҥйелер арқылы жасалатындығын мынадай мысалдармен кҿрсеткен. Қазақ тілінің фонетикалық жҥйесіндсгі 

- дауысты, дауыссыз дыбыстардан басталатын қосымшалар сҿз аяғындағы сондай буын, дыбыстарымен 

ҥндесіп, қатаң болса, қатан, ҧяң болса, ҧяң, жуан болса, жуан, жіцішке болса, жіңішке болын ҥндееіп 

айтылуы да, солай жазылуы да - норма [1,147]. 

Қазақ тілінің морфолотиялық қҧрылысында қосымшалардың тҥбірден кейін жалғануы, керегінде бірінің 

ҥстіне бірінің жалғануы соңғы жағдайда - алдымен жҧрнақ, одан кейін кҿптік, сонан соң тҽуелдік, 

тҽуелдіктен кейін септік жалғауының жалғануы - ҽрі жҥйе, ҽрі норма екендігін де М.Балақаев нақтылап 

кҿрсеткен. Ғалым айтып отырған ҽрі жҧйе, ҽрі норма болатын тілдік бірліктердің ерекшеліктерін терең тҧсіне 

біпу ҽдеби тіл нормасының бҧзылмауына ықпал етеді. 

Алайда ғалым осы жҥйенің сақталмайтын да кездері болатындығын ескерткен. Мысалы, туыстык 

қатынасты білдіретін (ҽке, аиа, аға, апа, ҽже, кҿкс т.б.) создерге тҽуелдік жалғаулары кҿптік жалғаудан
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бҧрын да. соң да жалғана береді (ҽкелерім - ҽкемдер, аталарым - атамдар, ағаларын - атаңдар) [1, 147]. 

Мҧндай жҥйелі нормадан ауытқушылыктың белгілі бір мҽні болатындығын да дҽлелдеген, яғни осы 

мысалдардағы жҥйеге сҽйкес келмей қолданылып тҧрған кҿптік жалғау сол адамның кҿптігін білдірмей, 

тҽуелдік жалғауы арқылы, оның қасындағы адамдарды қоса қамтып айтқанды білдіретіндігін жҽне бҧндай 

мағынаны айыру ҧшін жҧмсалатьн ауытқулар да тілдік норма қҧрамына енетіндітін ескертеді. 

Сондай-ақ М.Балақаев сҿйлем мҥшелерінің сҿйлем ішінде орналасуы жҥйелі тҥрде яғни баяндауыш 

бастауыштан соң, анықтауыш анықтайтын сҿзінен бҧрын, толыктауыш, нысықтауыш ҿздері қатысты 

сҿздерден бҧрын орналасатындығына да тоқталып, тҽртіпті сақтау сҿйлеу жҽне солай жазу ҽрі орфо- 

эпиялық, орі грамматикалық норма болады деген токтамға келеді. 

Бҧл айтылғандардан дҧрыс ҽдеби тілде сҿйлеп, жаза білу ҥшін тілдік жҥйе мен тілдік норманы да, оның 

ауытқу себептерін де ҥнемі назарда ҧстау қажеттіті байқалады. 

Ҽдеби тіл нормаларын сақтап, ресми тҥрде қабылданған жҧртқа ортақ емле ережелерін сактап жазу - тіл 

мҽдениетінің басты талабының бірі деп есептейді ғалым, 

Ал орфографиялық нормалардың ғылыми негіздерінің бірі тІлдің дыбыс зандылығы болса, тағы бірі 

- сҿздердіц айтылу заңдылығы екендігін де басты назарда ҧстаған, 

М.Балақаевтың тағы бір кҿңіл бҿлген мҽселссі - синтаксистік қҧрылыста бҧрыннан бар сҿздерді 

байланыстыру тҽсілін ҽдеби тілде керетіне қарай баска тҽсілмен алмастыруға болатындығы жҽне оған ілік 

жалғауынан сҿздердің  матаса байланысатындығын, бірақ олардың анықтауыштық қҧрамы жсңіл-желпі 

кезінде ілік жалғауын тҥсіріп айтудың пҽлендей қажеті болмағандығын мысалға келтіруі [1, 161]. Кейін 

ондай тіркестерді ықшамдау мақсатымсн ілік септітін тҥсіріп айту нормаға айналғандығын кҿрсеткен. 

Қазақ тіл білімінде ілік септіктің қосымшасыз формасының стилдік мақсатта қолданылатынын ғалымдар 

ертеден аңғарғал. Бҧл жҿнінде СЛмаюколое 1936 жылы былай деп жазған: «Қазактың ілік жалғауының 

стильдік қасиеті туралы бір ауыз сҿз. Ілік жалғауы ҽдебиет тілінде қатар екі-ҥш сҿзде болмауы мақҧл. Олар 

сҿйлемнің ҧғымын ауырлатады» [2,22-6.]. 

Ілік селтік жалғауының матаса байланысқан бірнеше сҿзде қолданылып, стильді ауырлатуы| 

М.Б.Балақаев калтірген мына мысалдан кҿруте болады: 

Темірбектің інісі 

Темірбектің інісінің пальтосы 

Темірбектің інісінің пальтосының тҥймесі 

Темірбектің інісінің пальтосының тҥймесінің бауы [3,36-6.]. 

Осы мысалдардағы екі ілік септіктің катар тіркесінен бастап, тҿрт ілік септіктің қатар қолданылуына 

дейіп жеткен тіркестердің бҽрі стильді ауырлататын жағдайларға жатады. Сондыктан бҧл мысалдардағыдай 

барлық жерде ілік септіктін ҥнемі қосымшалы формалары қолданыла бермейді. Стильді жеңІлде- ту ҥшін 

бҧлардың кҿбінде қосымшалы, қосымшасыз формалары араласып отырады. Бҧл жағдай ілік септіктің 

қосымшасыз формасының стильге байланысты қолданылуына жатады. 

Ілік септіктің қосымшасыз формасының стильге байланысты қолданылатын орындары, қолданылу 

жағдайлары тҥрлішс. 

Мысалы, ілік ceптіктің қосымшасыз формасьның матаса байланысқан бір тізбекті тіркесте қолданылуы. 

Изафеттік қҧрылыстағы ілік септік формасыңдағы сҿздің саны екі я одан да кҿп болуы тілімізде жиі 

кездеседі. Ҽсіресе, екі ілік септік формалы сҿзі бар изафеттік қҧрлым кҿбірек қолданылады. Мҧндай 

изафеттік қҧрылыс тілде ҥш тҧрде кездеседі: 1. Изафеттік қҧрылыстағы ілік септіктегі екі сҿздің екеуі де ілік 

септіктің жалғаулы т.рінде болады. Мысалы, Сҧрац Бейсеннің фамшиясыпың тҧсында тҧрса да, оз йасына 

тҿнтен шоқпар сшцты (Ғ.Мҧстафин). 

Бҧл мысалдағы изафеттік қҧрылыстағы тҧрған тізбекті тіркес - Бейсеннің фамилиясының тҧсында. Осы 

тіркесті Бейсеннің фамилиясы тҧсында деп те, Бейсен фамилиясының тҧсында тҥрінде де айтуға болады. 

Ал мысалда мҧндай емес, тіркестеті ілік септіктеті екі сҿздің екеуі де қосымшалы формада тҧр. Оның себебі 

бҧл сҿздерте мҽн берілтсн, соларға автор тындаушының не оқушының кҿңілін аударуды қажет дептапқан. 

Сондықтан да ілік септіктің қосымшалы формасы қолданылған. 

Мҧндай тіркесте ілік септіктің қосымшалы формасыныц қолданылуы басқа да себептермен байланысты 

болуы мҥмкін. Мысапы, Бҧл айтыстар халықтың ҽдет-салтының тҥр-тҥріне қарай лайықталып туған ҿз 

қалпында орындалады (М.Ҽуезов). Мысалдағы изафеттік кҧрылысқа енген сҿздің екеуі де 
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кос сҿздер . Олар - әдет-салтынының түр-түріне.Алдымен осы екі сҿздің қос сҿз болуы ҽдст-салты 

деген сҿздің қосымшалы формада тҧруына ҽсері бар. Бірақ осы тіркестегі алғашқы компоненттің ілік 

септіктің қосымшалы формасында тҧруына ҽсері жоқ. Сондықтан ол сҿздің қосымшалы формада тҧруы оған 

ерекше назар аударумен байланысты. ҿйткені, егер ол сҿздің мҽніне назар аудару кажет болмаса, бірін- ші 

компонент қосымшасыз формада ятни халық әдет-салтының түр-түріне болар еді. 

Матаса байланысқан бір тізбекті тіркестің ілік септіктегі екі сҿзінің біреуін қосымшалы, біреуін 

косымшасыз формада қолдану стильге байланысты дедік. Ал олардың қайсысының қосымшалы, қайсы- 

сыиың косымшасыз формада тҧруы тҥрлі себептергс катысты. Мысалы, Абай әкесінің сӛз желісін түсін- 

ген жоқ,(М.Ҽуезов). Мҧнда автор сҿз желісінің ҽкесіне қатыстылығына кҿңіл бҿлген. Сондықтан мҽн 

берілген әкесінің сҿзі ілік септіктің қосымшалы формасында тҧр да, ілік септіктеті келесі соз - сӛз 

қосымшасыз формада тур. 

Егер сҿйлемде тіркестегі екінші сҿздің мағынасына назар аудару керек болса, онда бірінші компонент 

косымшасыз, екінші компонент косымшалы формада айтылады. Мысалы, Түндегі Мәңке сӛзінің шынды- 

ғына кӛзі жаңа жетті(Ҽ.Нурпейісов). Бҧл мысалда сҿздің кімге қатыстылығына мҽн берілмеген. Сон- 

дықтан ілік септіктің косымшалы формасында колданылуға тиісті жалқы есімнің ҿзі де (Мҿңке сҿзі) тір- 

кесте косымшасыз формада тур. Ал коңіл сӛздің шындығнааударылған. Сондықтан тіркестеті екінші ілік 

септіктеті соз косымшалы формада колданылған. 

Кейде тіркестеті ілік септіктеті сҿздердің қайсысы косымшалы, қайсысы косымшасыз формада тҧруы 

баска да себептерте байланысты болады. Мысалы, Олар орыс әдебиетіпің тзрбиесін молынан алып келіп, 

жазушылық еңбекке араласты(М.Ҽуезов). Дӛңгелек қара кӛздерін құрылыс бастығыныц кӛздеріне қадап, 

жауап күтті(Ғ.Мҧстафин). Соңғылар - қазақ ертегілерінің кейіпкерлері. Бір мезгілде қастарына колхоз 

бастығыныц орынбасары Қатпа жетіп кеп қапты(М.Ҽуезов). 

Бҧл мысалдардаты бірінші компоненттің косымшасыз, екінші компоненттің косымшалы формада тҧруы 

орыс ҽдебиеті, қҧрылыс бастығы, қазақ ертегілері, колхоз бастыты детен сҿздердің номинацията айналуына 

байланысты. Зат атауына айналтан мҧндай кҥрделі сҿздердің алғашкы компоненті ілік септіктің косымшасыз 

формасында турады. Сондыктан да ілік септіктің қосымшалы формасы бҧл кҥрделі сҿздердің соңғы 

компонентіне жалғанып тҧр. 

ҥш ілік септік жалғаулы сҿз бірімен бірі матаса байланысқанда, олардың ҥшеуінің де қосымшалы 

формада колданылуы кездеспейді. Бҧлар ілік септіктің косымшалы, косымшасыз формасыньщ араласа 

тіркесуіне байланысты негізінен тҿрт тҥрлі қҧрамда кездеседі: 

1) Ілік ссптіктің косымшасыз формасы екі косымшалы форманың ортасында тҧрады. Мысалы, Бұл топ – 

Абайдың ӛз үйінің қонағы. Оның үстіне мен Абайдың  ӛз шығармаларының сӛздік қорынан да мейлінше 

пайдаландым(М.Ҽуезов). 

2) Ілік септіктеті ҥш сҿздің соңғысы косымшасыз формада, алғашқы екеуі косымшалы формада тҧрады. 

Мысалы, Айтатын сӛзді біреу ауызға салмай-ақ біздің жұрттың ӛз журегі нұсқайды(М.Ҽуезов). 

3) Ілік септіктеті ҥш сҿздің алдыңғы екеуі косымшасыз, соңғысы косымшалы формада колданылады. 

Мысалы, Бірақ бәтуаласып қойғандай, жолаушылар совхоз партия комитетінің секретары Атабек 

Асылбековтың үйіне бас қосысты. Кешкі астың алдында датдъиіы тұл баты орындытының қасында 

отыртан Әсията ұшыраса бере, сол хабарын айтты(М.Ҽуезов). 

4) Ілік септіктеті ҥш создің алдыңғысы косымшасыз формада, соңғы екеуі косымшалы формада тҧра- ды. 

Мысалы, Дауыл желінен турілтендей, ұй иесініц тұматыныц бір құлаты тұріле бастапты 

(Ғ.Мҧстафин). 

Сойтіп, изафеттік қҧрылыста бірнешс ілік сетттік бірімен бірі матаса байланысқанда, косымшалы, 

косымшасыз формалардың аралас колданылуы стильте ҥлкен икемдік туғызады. Сонымен бірге мҧндай 

тіркестерде косымшалы, косымшасыз формаларының тҧрлі орында, тҧрліше жатдайда тіркесуі изафеттік 

кҧрылыстың қҧрамын іҧрлендіреді, ойды іҧрліше формада жеткізуте мҧмкіндік жасайды. Айналып келтенде, 

бҧлардың бҽрі трамматикалық қҧрылыстың икемділітін арттырады. 

Бҧл айтылғандардан М.Балақаевтың ықшамдау мақсатымен ілік септітін тҥсіріп айту нормаға айналды 

деген пікірі ілік септіктің косымшасыз формасыныц стильдік мақсатта тілімізде жиі қолданылатындығын 

айқындай тҥседі. 

Сонымен, проф. М.Балақаев ҽдеби тіл нормаларына кҿңіл боле отырып, тілдің қаңқасы (фонетика, 

лексика, трамматика) олардың стильдік қызметтерімен, эстетикапық сипаттарымен кабысып жатса, 
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мсктептерде, жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту ҿзінің мақсат-мҧратына жеткен болар еді деген 

қорытынды айтады. 
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Резюме 
В статье анализируется мнении профессора М.Балакаева о литературной норме языка. 

Summary 

Opinion of the professor M.Balakaev is analysed In article about 1 iterary rate of the language. 

ӘЛЕМДІК ҚАЗАҚСТАНТАНУ: ӚТКЕНІ, БҤТ1НГ1СІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 H.E. Дӛкенова - 

Шem тілдер жҽне іскерлік карьера университетінің тарих жҽне халықаралық қатынастар 
кафедрасының доценті  м. а., пед.ғыл.канд. 

Ҧлан байтақ кең даланы алып жатқан ҿp тулғалы Қазақстан мемлекетін бҥгінгі кҥнде ҽлем мойындады 

десек, артық айтпаған болар едік. Сонау Алтай ҿлкесінен Сарыарқа тҿсіне дейіні і аралыққа иелік етіп, 

ғасырлар бойы атадан балаға мирасқа қалған қасиетті жер-ананы қастерлеу борышы ҽрбір отандасымыздың 

санасына мызғымастай орныққан. Қасиетті кара шаңырақ, қасиетті мекен, қасиетті туған жер ҿзім деген ҧл-

қыздарын ҽрдайым бесікке бҿлеп, ҽже ҽлдиі, ата ақылымен мейірі-шапағатқа кенелтіп, олардың бойына 

адалдық пен тазалық, ізгілік пен ізеттілік, табандылық пен тҿзімділік секілді қасиеттерді дарытып отырды. 

Мҧндай ҥрдіс ар мен ожданды бірінші кезекке қоятын, ел ертеңі мен болашағы ҥшін ойлана, толғана білетін. 

ҧрпатыньщ алдаты ҿмірінің жарқындыты жайында жар қҧлағы жастыққа тимей қурақушып, тҧн ҧйқысын 

тҿрт бҿлетін азаматтар мен азаматшалар бар кезде жойылмақ емес. Қандай да қиын-қыстау кезең болса да, 

қара басыньщ қамынан тҿрі ел ертеңін, оның кҿркеюі мен тҧлденуі жолын- да іер тотіп, артыпа ҿнетелі іс, 

ҿлмсс тҽлім-тҽрбие, татылым қалдыраты1 1  иманжҧзді пенделер болады. Жҥрегінің діні берік, аузынан 

Алласы тҥспейтін, ҿмірдің мҽнін жете тҥсініп, ҧғына алған осындай тҧлғалар - таразы басын тең ҧстап, 

адамзат атаулыны жауыздық індетіңен аулактатып, жер бетіне жақсылық нурын сеуіп, қамшының сабындай 

ғана кыска ҿмірде болып жатқан болмаса болуға ыктимал нҽрселердін бірі екінші екендігін саралап, 

салмақтап беретіп Жаратқанның жер бетіндегі кҿмекшілері. 

Бҥгінгі тандағы нарық қыспағы қанша жерден тығырыққа тіресе де, ҽлем жҧртшылығын жайлаған 

экономикалық тоқырау адам еңсесін бір сҽтке кҿтертпей, киыншылықтың бір мейірі болатындығын сана мен 

тҥйсік арқылы сезіндіріп, шығар жолды кҿрсетіп отырады. Тіршілік бap жерде адам баласы ҿмірі мен жер 

бетііде айына, жылына емес кҥніне небір оқиғалар, жағдайлар, бҥкіл жҧртшылық назарын ҿзіне жалт 

карататын ерекше жағдаяттар болып жататын  заңды қубылыс. Ҿмір сонысымен қҧнды, сонысымен бағалы. 

Олай болмаған жағдайда бір сарынды тіршілік адамды жалықтырып, «ҿмір» атты теңіз- дің тҧңғиық сырын 

тҥсінбей кетуіміз кҽміл. 

Ҿткенге кҿз жҥгіртіп, тарих беттерін ақтарар болсақ, Қазақстан мемлексті талай асулардан асып, бҧрылып 

қаратан адамның мойиы талардай бҧралаңы кҿп, ирелеңі кьім-киғаш, даңтыл жолта кезітеді. Жол басшіыц 

торабынан салмакды оймен коз жҧтіртіп, сан тараудың қыр-сырын ҧғынып, ҽрқайсысының шіне тҽн 

салмағын сезіну аса ыждахаттылыкты, жауапкершілікті, тозімдІліктІ керек етеді. Тоғыз жолдың торабында 

орналасқан, жер асты мен ҧстінің байлығы кҿз жауын алатын, жер колемі жағынан дҥине жҥзі бойынша 

тоғызыншы орынды иеленетін мемлекетіміз талай елдің коз алартып, бірақ, ала алмаған Асқар шыңы, биік 

белесі. 

Тарихта ҽр мемлекеттің қалыптасу, даму, ҿркендеу немесе жойылып кету жҿнінде тҥрлі деректер бар. 

Философ ғалымдардың пікіріне жҥгінер болсақ, қалай болғанда да «жоктан бар пайда болмайды, ол ескінің 

орнына пайда болады» деген пҽлсапалық кҿзқарас ҽр ҧлттың, ҽр мемлекеттің қалыптасу тарихын жетік 

меңгеруте, оны меңгеруде асығыстық жасамаудың,ҥстірт, біржакты қарамау салмағын артады.
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Сан ғасырлық тарихы бар Қазақстан мемлекетінің ҿткен кҥндердегі ауыр да азапты тарихы қайсар ел 

ҧрпақтарының кажырлы да мыкты, ҿр дс ҿжет, батыр да батыл, намысқой да жігерлі болып ҿсулеріне ықпал 

етті. Ата-бабадан дарыған ҿжеттік пен ҿршілдік, ҿр кеудесін ешкімге бастырмайтын, басынан сҿз 

асырмайтын, қатытезді тезте сала алатын, тентетін тыя алатын, езіне тҽн табиғи болмыс-бітімі, жараты- 

лысы, ҿзтелерден ерекшеленіп тҧратын дара тҧрмысы мен тіршіліті бар Тҧркі ҽлемініц ҧрпақтары сан қилы 

тарих бедерлерімен ерекшеленетіидіктерін дҽлелдеді. Небір алпауыт елдер мен мемлекеттер қҧрсауынан 

аман қалып, ҧрпақ болашағы мен келешеті ҧшін жап алып, жан берісіп, кҿкбҿрілігі арқасында бҧл ҿмірден 

баз кешкен сонау ерте кездердегі Білге қағандардан бастап, ХІҦтасырда: 

«Қҧйрығы жоқ, жалы жоқ, 

Қҧлан қайтіп кҥн кҿрер. 

Аяғы жоқ, қолы жоқ, 

Жылан қайтіп кҥн кҿрер»[ 1 ] 

- деп, толғаған Асан Қайғы абызға, шапқыншылық тҧстарда кҿмейлерінен елді рухтандыратын жыр 

жолдарын жолдап, тҿкпе жырды тҿгілткен жыраулар поэзиясының ҿкілдеріне, сол тҧстарда елді қас 

дҧшпандарға қарсы кҧреске ҥндеп, бағыт беріп, сара жол нҧсқаған батыр ҽрі ақылгҿй билеріміз бен хан- 

дарымызға, бертін келе, жар қҧлағы жастықка тимей, бастарын тауға да тасқа да соққан ержҥрек Исатай мен 

Махамбет бабаларымызға, кеңестік жҥйе тҧсында қазақ елінің қҧрдымға кету қаупін сейілдіру мақсатында 

қоғам қайраткері қызметтерін атқара жҥріп, тағдыр тозағында кҧйіті-жанған арыстарымыз бен аяулы 

апаларымызта, кеңестік жҧйенің қыл арқанын бҧзып-жарып, шыбын жандарын шҧбсрекке тҧйіп, Тҽуелсіздік 

туын желбіретіп, кыршын кеткен кешеті Желтоқсан кҿтерілісінің қаһармандарына мҽңгі бақи қарыздар 

екенімізді дҥркін-дҥркін еске салып отыру-қазақпын деген ҽрқайсымыздың азаматтық парызымыз. 

Тҽуслсіздік алғаннан кейінті бҥгінгі тыныс-тіршілігіміз бен тҽуелсіздік тҧғырын нығайтудағы аяқ 

алысымыз дос қуанып, дҧшпан кҥйінетіпдей дҽржеде. Сан мыңдаған ғасырлар бойы арман еткен бос- 

тандык, ешкімге жалтақтамай ҿзге елдермен терезесі тең қҧқылы, атқарып жатқан істер мен еткен 

еңбетіміздің нҽтижесі ҿскелең ҧрпақ итілітіне қалатынын саналы тҧрде білетін, ҧтыпатын, сезетін дарқан 

кеңіл еш алаңсыз тер тҿтуте ықтияр. Ҿте ҧзақ арпалыс, тартыс, сҧргін арқылы келтен Тҽуелсіздік таңы- ның 

ҽр кҧні, ҽр сағаты, керек десеңіз, ҽр минуты алтынмен айырбастауға тҧрмайтын қҧндылығымен ерекше. 

Етеменді ел атанып, соған сай іртемізді бекітіп, мемлекет ретінде шекарамызды нығайтқаннан кейін талай 

ғасырлар мен жылдар лықсыған ащы запыран мен кеудені кернетен кҧш-қуатты енді тана аятын тыпьш-

тыпыл басқан жас, Тҽуелсіз мемлекеттің аяғынан тік тҧрып, нығаю жолына арнаудамыз, Бір қоғамнан екінші 

қоғамға ауысу тҧсындағы қиямет қиын ҿзтерістерді, кедергілерді, тосқауылдарды жену, сол жолда 

табандылық пен тозімділік таныту, бҧлдыр белестен адаспай ҿту-қыратылық пен коре- тендікті талап 

ететіндіті баршамызға тсінікті. Тҽуелсіздік таңы атқан алғашқы жылдары жақын жҽнс алыс шетел 

жҧртшылығы қатарында біздің де біраз абдырап қалғанымыз бар. Бірақ, Алла тағала молынан берген ҧлттық 

ерекшелігіміз (тығырықтан тез шыға алатын қабілетіміз) ҿзге мемлекеттерге Карағанда етек-жеңімізді аз 

уақыттың ішінде қымтауымызға ҽсер етті. Міне, содан бері де кҿзді ашып-жҧмғанша жиырма жылдың жҥзі 

болды. Кешегі 1991жылы дҥниеге келген ҧл мен қыз бҥтін ел тізгінің қолға алар тақымы атка тиген ер 

азамат, бҧрымды бойжеткен жасына келді. 

Жиырма жылда жеткен жетістіктер мен алған асулар адам сенер-сенбес деңгейде. Қазақстан мемле- 

кетінің атақ, абыройы дҥниенің тҥкпір-тҥкпірін шарлап, соның ішінде, қазақ деген ҧлттың орны мен беделі 

жер жиһанды Қыдыр Ата секілді аралауда. 

Осыған дейін алыс шалғайдағы кейбір ірілі-ҧсақты мемлекеттердеті ҧлттар мен ҧлыстардың бірі танып, 

енді бірі танымай жатса, бҥгінгі кҥні кҿзі ашық, кҿкіреті ояу, кеудесінде жаны бар ҽлем жҧртшылығы тайлы 

тҧяғымен таниды десек, артық болмас. Бҧндай танымалдыққа бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, 

елдігімізді, бірлігіміз бен ынтымағымызды таныта алатын қабілет-қарымымыз бен ҧйымшылдығымыздың, 

алыстатыны кҿзбен кҿріп, жҧрекпен сезе білетін сезімталдытымыз, ҿзтете ҧқсамай- тын табиғаты бҿлек 

жаратьшысымыздың арқасы. 

Солардың ішінде ауыз толтырып айтарлық басты-басты оқиғалар, жетістіктер - ҿсіп келе жатқан ҧрпақ 

ҥшін ҥлгі-ҿнете. Ҿйткені, онда ҽрбір ҧлтжанды ҧландардың тҿгілген қаны мен еткен еңбегінін табы, ізі 

жатыр. Бҧрындары кҿп нҽрсеге мҽн бермейтін, етек-жеңі кең, жиған-тергенін онды-солды шашу ҥшін ғана 

жинауға дағдыланған ел нарыктық заманның ағымына қарай жинақталуға, ҥнемдеуге ҽлі де 
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болса бейімделе алмай жатқан тҧсымыз коп, Қоғам ҿзгерісі, ҿмір ағысы ҽлі дс болса, бізден сергектікті, 

жинақылықты, алғырлык пеп шашпаңдықты, кҿштен қалмай, ілгері жылжуды, тіпті, бір-скі адым алға озуды 

талап етуде. Қазіргідей жаһаңдану заманы мықтылар мен сенімділердің, кҧштілер мен бҽсекелес- тердіц, 

интеллеюуалдық ой-ҿрісі жоғары, озық технология қыр-сырын жетік меңгерген, ҿзіндік кҿзқара- сы мен 

білдірген ойын дҽлелдей алатын, пікір білдірудс оқ бойы озық алда болатын, аяғынан нықтҧрған 

жекетҧлғаны тҽрбиелеу міндеті тҧр. 

Академик жазушы М.Ҽуезов: «Ҧлт пен ҧлтшыл, ел мен елді байланыстыратын бір-ак нҽрсе-білім»[2] 

деген кҿрегендікпен айтқан ойы Туркия мемлекетінің ҧлтжанды кҿшбасшысы Ата Тҥрктің кезінде айтқан: 

«Ешбір ҧлтқа қожалық жасауға болмайды Ҧлтқа, халыққа тек қана қызмет ету керек. Қызмет еткенде ғана 

елді басқаруға кҧкылы» [3] деген пайым-парасат ҧндестігінің астарында телегей теніз мҽн жатқанын ҧғынған 

дҧрыс. 

Мемлекеттер арасындағы тҥрлі саяси, мҽдени, экономикалық-ҽлеуметтік байланыспен қатар ҿзара 

бҽсекелестік болатындығы занды қҧбылыс. Бҽсекелестік-ҽр елдің қарышты қадам жасауына, адам ақыл- 

ойымың шарықтау деңгейінс кҿтерілуіне, адамзат ҿмірінің қолжетімді мҥмкіншіліктерін толық пайдалану 

тетіктерін ойлап табу, оны іске асыру, кҥнделікті тіршілік тауқыметін жеңілдету, бір сҿзбен айтқанда, 

дҥниедегі барлық нҽрсені адамның ҿте жақсы тҧрмыс сҥру игілігіне айналдыру. 

Жас мемлекетіміздің қарқынды дамуымен қатар алдағы уақыт еншісінде атқарар мақсат-міндеттері шаш 

етектен. Атап айтқанда, білім беру жолдары мен тетіктерін жетілдіру, ел экономикасын арттыру жолдарын 

қарастыру (мемлекет тарапынан ҿндіріс орындарын салып, іске қосу жолдарын жетілдіру; шикізат кҿздерін 

ҿз елімізде ҿңдеу, ҿндіру; озық технологияны меңгеру мен басқаруға қазақ ҧлтының кҿптеп тартылуына 

қадағалауды кҧшейіту, ел байлығын ҥнсмді жҧмсау т.б.) жҽне бҥгінгі кҥнге дейін белгілі-белгісіз 

себептермен ҽлі кҥнге дейін тарихи Отанымызға ішіп келе алмай жҥрген болмаса кҿшіп келуге мҥмкіндігі 

жоқ қандастарымыздың тҧрып жатқан жерлеріндегі тҧрмыс-тіршілІктерінің қалыпты болуына мсмлекст 

тарапынан мон беріп, ҧлттық ҽдѐт-ғҧрып, салт-сана, дҽстҥріміздің дамуына, нығаюына ықпал етуді кҥшейту, 

тіл тазалығы меп дін, діл мҽселесін қадағалау, адамзат қол жеткізген ғылым тетіктерін одан ары жетілдіру, 

жаңа ғылыми жаңалықтарды жаңғырту. 

Президент Н.Ҽ. Назарбаев салған данғыл жолдың алғашқы жетістіктері ҿз жемісін беруде. Тҽуелсіздік 

алған алғашқы жылдарда елдегі қиыншылыққа қарамастан, дарынды жастарды шетел асырып, «білім» атты 

теңіз тҧңғиығында  жҥздіруі, сол жолда атқарылған жҧмыстар тізбегінің нҽтижесі соңғы жылдары жемісін 

бере бастады. 

Кҥдік пен корқынышка толы, ҥміттен гҿрі сснімсіздік белең алған алмағайып заман кезіндегі ҽрбір қолға 

алған істің нҽтиже берер-бермесі ішкі интуиция мсн батыпдыққа ғана байланысты болғаны бҥгін ертсгідей 

елестейді. БҥгІнті кҥні бҧлыңғыр, ертеңі елес сол жылдардағы жас ҿскіндердің жат елге барып, білім кҿрмей 

сусындап, арада біраз жыл ҿткеннен кейін туған елгс оралып, елдің жарқын болашағы мен ертеңі ҥшін еңбек 

сеіп жатқандарын бейбіт замандағы ерлік деп бағалауға тҧрарлық. 

«Ҧлым деп еміренбесе, ҧлтым детен ҧл қайдан туылсын» деген халық даналығы тегін айтылмаса керек.  

пеңде атаулыға бҧл жалғанда жылы сҿз бен ыстық пейілден артық еш нҽрсе қажет емес. 

Жылы сҿз, ыстық кҿзқарас небір зҧлым мен қатыгез деп табылған жанды еріксіз иілдіріп, ақылға 

жҥгіндіреді. Қҧдайта шҥкір, бҥгінде елім деп еңіреген, жҧртым дсп бҥкіл бар ынта-жігерімен, ақыл- 

парасатымен. Саналы  да салмақты ойымен кҿзге тҥсіп жҧртен қазақ жастарын кҿргендс риясыз куанышқа 

кеңелесің. 

Кҥнделікті қым-қиғаш қарбалас тіршілікте бізге керегі- аса сақтық ҽрі ыждаһаттылық. Кей кездерде сырт 

кҿзбен кҿз жҥгіртетін болсақ, істің тетігін таба білген шетелдік компаниялар қолға алған істерін шыр 

кҿбелек айналдырып, ҿздері қҧрған немесе ашқан қызмет тҥрлерін қалайда жандандырып алып кетудің тетігі 

мен кілтін таба қоятындықтары таң қалдырады. Сҽл ойланып, қырағылықпеп ден қойсақ, біздің де биік 

шындарды бағындыруға қабілет-қарымымыз жететіндігін жиі еске салып отыру лҽзім. 

Технологиясы бойыпша қарышты дамыған жапондар мен еврейлер балаларын сҽби шақтан бастап 

еркелете отырып: «Сен кереметсің. Сенен асқан ақылды жоқ. Қазір сен ҿзіне берілген тапсырманы орындай 

аласың. Оған сенің ақылын жетеді» т.б. кҿтермелеу, деген сҿздерді кҿп айтады. 

Мҥмкін, осындай ҿмірлік тҽрбие ілімдерін бізге де қолдану нҽтижелілікке жетелейтін болар. «Ер болам 

деген ҧлдар бірін-бірі батыр дер». Қазіргідей кҧніне, кей кездерде сататына небір уақиғалар мен 

жағдаяттарға толы жаһандану дҽуірінде қалай болғанда да азаматтық биік тҧлға мен адамтершілік асыл 
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қасиеттерді сараптай, саралай алған абзал. 

Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің: «Адамға ең бірінші білім емес, тҽрбие беру керек, тҽрбиесіз берілген білім- 

адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның ҿміріне зиян ҽкеледі»[4] дегенін жадымыздан шығармай, Тҽуелсіз 

елдің тҧғырлы діңгектің нығайтатын жастардың ҽрбір атқарған ілгері мен апта жылжу қарқынын қадағалап, 

ҧлттық накыш-бояу, кескін-келбет пішінінің қанық, ерекше болуы ҽрбір басқан қадамның дҧрыс-

бҧрыстығына, ҽр атқарылар шаруаның жауапкершілігін туйсіне, сезіне алуға байланысты. 

Тҽуелсіз Қазақстан болашағынан кҥтер толағай табыстар қоржыны мол болатындығына сенеміз. Сенім 

бар жерде ҥкілеген ҥміттің орындалатыны сҿзсіз. XX тасырдың ақиык акыны Мҧқағали Мақатаев ҿз 

кҥнделігінде: «Менің оқырмандарымада келе жатқан XXI тасырдың ҧрпактары болады», - деп жазьш кеткен 

болатын. Алыстан Алатаудың Мҧзбалағы іспеттес биік жанның: 

«Біз жараттық мынау ғажап ғасырды, 

Тарихы оның біздерменен ашылды. 

Біздің мына қолтаңбамыз басулы, 

Құрметтеңдер жиырмасыншы ғасырды»,[5] 

- деген жҥрек тҥкпірін жарып шыққан отты жыр жолдары табиғатында асаудың каны мен болмысында 

жер тырпыған жылқы тектес мінезі бар қазақ ҧл-кыздарына сенгендіктен айтса керек. 

XXI ғасыр есігінің айқара ашылғанына небҽрі жиырма жыл толды. Қыран қҧс болып туымыз іспетті 

кҿтілдір аспанда қалыктап ҧшқан Мҧзбалақ жырларының ҿміршеңдіті мен қҧндылыты жылдар жылжы- ған 

сайып жаңғырьш, жандана тҥсетіндігі, уақыт ҿлшеміне сыймай кҧн ҿткен сайын рухани азық алар суат 

бастауына айналмақ. Сол суаттан нҽр алған Тҽуелсіз Қазақстанның тҽуелсіз ҧрпақтарының алар асулары, 

шығар биіктері ҧшан-теңіз. 
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Резюме 

Данная статья рассматривает размышления о прошлом,ностоящем и будущем независимото государства 

Казахстан и делается сравнительный анализ мнениям и рассуждениям. 

Summary 

This article looks at thinking about the past, present and future of the independent goverment of Kazakhstan and 

made a comparative analysis of the views and arguments. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Р.Ж. Оразалинова - ст. преподаватель кафедрыромачо-термаиских языков КазНПУ им. Абая 

Пословицы и поговорки играют большую роль в человеческой речи. Возьмите любой роман, рассказ, 

газету или журнал и даже научные труды, и Вы найдѐте в них большое многообразие пословиц и поговорок. 

Почему же пословицы и поговорки, являясь составной частью как устной, так и письменной речи, 

встречаются так часто? 

Пословицы и поговорки отражают многообразие жизни народов. Они хранят в языке крупицы народной 

мудрости. В них отражены история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, нравы, обычаи, 

здравый смысл и юмор. Многие пословицы и поговорки интернациональны; к немецким пословицам часто 

можно подобрать русские пословицы, имеющие почти тот же смысл. Если пролистать любой из небольших 

сборников русских пословиц и поговорок, то можно наткнуться на названия старых русских городов как 

Тула (Tula), Киев (Kiew), Москва (Moskau), на обозначения русских платѐжных единиц как рубль (Rubel), 

алтын (Altyn), или копейка (Кореке), или же названия таких русских нацио





■4бай атындагы ҚазҤПУ-дың Хабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №4(38), 2011 ж. 

 

 

нальных блюд как щи (Kohlsuppe), каша (Brei). названия домашней утвари и посуды, как самовар (Samo- 

war), сани (Schlitten) и телета (Wagen) и многое другое. Эти пословицы и поговорки русского языка хранят 

следы многих значительных событий из истории русского народа, преданий и др. 

Пословицы и поговорки служат для передачи информации и прежде всего для обозначения определенных 

типичных жизненных ситуаций или для выражения взаимосвязи между различными объектами и являются 

языковым знаком. Но они являются не только знаком, но и выраженной языковой моделью представленных 

ситуаций. Возьмите любую пословицу и сравните еѐ с обозначенной ситуацией. Вы можете установить, что 

и пословица и ситуация одинаковы. За двумя зайцами потонишься - ни одното не поймаешь, (дословни: 

JagstduzweiHasen, wirstdukeineneinzigcnfangen) - Если ты одновременно делаешь два дела, ни одно толком не 

сделаешь. 

Использование на уроке пословиц и поговорок имеет не только познавательное, но и обучающее 

значение. Собственно пословицы: 

Клише с образно обоснованным общим значением. 

(русская пословица - РП) Аппетит приходит во время еды.- (дословный перевод - ДП) 

DerAppetitkommtwaehrenddosEssens. - (Пояснение клише - ПК) 

InteressemidBegeistenmgfureineSachewerdendarnbeieinemMenschengeweckt, 

wennersichmildieserSachezubeschaeftigenbeginnt. — (Дополнительные сведения—ДС) 

DasSprichwortstammtausdemFraiizoesischen, wurdeaberindenletzten 50 JahrenauchimRussischena 11 

gemeingebracuch 1 ich. - (Немецкий ҽквжачент - НҼ) DerAppetitkommtbeintEssen. 

(РП) Большомукораблю- большоеплавание.- (ДП) Ein grosses Schiff ist fur eine grosse Faint (vorgesehen 

unci gecignet). - (ПК) Ein herausragender Mensch muss und karm Grosses, Wichtiges vollbringen. 

— (ДС)Moeglicherweise geht dieses Sprichwort zurueck auf einen Ausspruch des altroemischen Satirikers 

Petronius, dcr lautel: "Ein grosses Schiff hat grosse Kuehnhcit". — (НҼ) Grosse Schiffe machen grosse Falirt. 

(РП) Всемьенебезурода. - (ДП) Keine Familie ohne eine Missgeburt. - (ПК) In jeder menschlichen 

Gemeinschaft findet sich ein Individuum, das anders ist als alle iibrigen, und sich von diesen durch bestimmte, meist 

negative, Eigenheiten unterscheidet. - (НҼ) Keine Familie ohne Makel / In jeder Herde findet sich ein schwarzes 

Schaf. 

(РП) Втихомомутечертиводятся. - (Д[ 1) In einer stillen Untiefe hauesen die Teufel. - (ПК) Ein stiller, sich 

bescheiden gebender Mensch erweist sich zu Handlungen faehig, die man ihm niemals zugetraut heatte. - (НӘ) 

Stille Wasser sindtief 

(РП) Волков бояться - в лес не ходить. - (ДП) Die Woelfe furchten heisst nicht in den Wald gehen. - 

(ПК) Her die moeglichen Gefahren oder Sclwierigkeit&n im Zusarnmenhang mil einer bevorstehenden Sache 

fiirchtet, der sollte sie erst gar nicht in Angrijf nehmen - (НӘ) - Wer die Domett fuerchtet, kommt nicht in den 

Busch. 

(РП) Дарѐному коню в зубы не смотрят.- (ДТІ) Einem geschenkten Pferd sieht man nicht in das Gebiss. 

- (ПК) Ein Geschenk muss so genomnien werden, wie es ist. seine Mangel sollte man nicht beachten (oder gar seine 

Unzufriedenheit drueber zum Ausdruck bringen). -(ДС) Dieses Sprichwort ist international verbreitet, die meisten 

europaischen Voclker verwenden es. - (НҼ) Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. 

Известные литературные цитаты, представляющие тип пословиц. (Замкнутые изречения с переносным 

значением, требующие дальнейшето разъяснения). 

Кукушка хвалит Петуха / За то, что хвалит он Кукушку(I. JI. Krylow). — Der Kukucklobt den Halm 

deswegen, weil der Halm auch den Kukuck lobt. - Das Klischee ist ein syntaktisch und intonatorisch leicht 

modifiziertes Zitat aus der Fabel " Der Kukuck und der Hahn" von / A.Krylow. Haim und Kukuck preisen 

gegenseitig den angeblich herrlichen Gesang des anderen. - Die Paroemie wird uebertrageh gebraucht und 

verwendet, wenn ein Mensch einen anderen nicht fur dessen wahre Verdienste lobt, sondern allein, weil dieser ihm 

ebenfalls Schmeichelhafi.es gesagt hat. 

Ox, тяжела ты, шапка Мономаха(A.S.Puschkin). - Ach, schwer hist du, Miitze des Monomachs. - Diese 

Worte Boris Godunows aus der gleichnamigen Tragoedie von A.S. Puschkin sollen zum Ausdruck bringen, wie 

schwer die Zarenwuerde auf einem Menschen lasten kann. Die Muetze des Monomachs war in Russland ein Symbol 

der Zarenhenrrchaft. -Die Spruchformel wind uebertragen gebraucht und besagt, dass seine prominente 

geseilschaftliche Position auch belastend sein kann. Народныеафоризмы: 

(Клишеспрямыммотивированнымобщимзначением). 

(РП)Бережѐното (и) ботбережѐт. - (ДП)Denjenigen, der selbsl auf sich achtet, behuetet (auch) Goit. - 
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(ПК)Einen umsicktigen, bedachtsamen Menschen bewahrt auch das Schicksal vor Gcfahren. - (НӘ) Wer 

sichselber hueitet, den huetet Gott 

(РП) Всѐ хорошо, что хорошо кончается. - (ЦП) Alles ist gut, was gut endet. -(ПК) Als insgesamt gut 

undgelmgen kann nur das betrachtet werden, was einen positiven Ausgang genommen hat —(НҼ)Ende gut, alles 

gut. 

Сравнительные обороты: 

Белый как снег -— weisswieSchnee 

Бледный как полотно -bleichwiceinLeinentuch 

Вольный как ветер —freiwiederWind 

Дрожит как осиновый лист -zittertwieEspenlaub 

Красный как рак - rotwieeinKrebs 

Нем как рыба- stummwieeinFisch 

Работу с пословицами можно проводить как индивидуально, так и групповую. 

Пословица в ситуации. Каждой группе дается какая-нибудь пословица, с которой они должны придумать 

ситуацию. Затем каждая группа делает презентацию. 

Следующий вид работы противоположен предыдущей. Он заключается в том, что каждой группе даѐтся 

определенная история. Участники должны угадать, какая из пословиц могла бы стать наиболее удачным 

окончанием. Данная форма работы даѐт возможность высказать каждому члену групп своѐ мнение. 

Обучающиеся могут также подобрать к немецким пословицам пословицы других народов, имеющие почти 

тот же смысл. 

Test 

Задание: Постарайтесь найти немецкие эквиваленты к следующим пословицам и поговоркам. 

1. Цыплят по осени считают. 

2. Аппетит приходит во время еды. 

3. Что с возу упало, то пропало. 

4. Нет худа без добра. 

5. В тихом омуте черти водятся. 

6. Долт платежей красен. 

7. Делу время, потехе час. 

8. О вкусах не спорят. 

9. Кто рано встаѐт, тому бот даѐт. 

 

1. Пермяков ТЛ. 300 общеупотребительных русских пословиц и поговорок (для товорящих на немецком языке). 

- М: Рус.яз., 19S5. 
2. Коток П.М. Немецкие пословицы и поговорки. - Киев: Радятька школа, 1963. 
3. Малик О. С. 400 немецких рифмованных пословиц и поговорок. - М: Высшая школа, 1963. 

Тҥйін 
Мақалада мақал-мҽтелдердін шет тілін оқытудаты қолдану тҽсілдері туралы айтылады. 

Summary 
This article is about the use of proverbs at the lessons of foreign languages. 
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10. Век живи — век учись. 

11. Семь раз отмерь, один раз отрежь 

12. Лѐток на помине. 

13. Москва не сразу строилась. 

14. Смелость города берѐт. 

15. Рука руку моет. 

16. Сделать человека. 

17. Не всѐ золото, что блестит. 

18. Наперѐд не затадывай. 

19. Краткость - сестра таланта. 

20. Нет дыма без огня. 
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ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ БАСТЫ БЕЛГІЛЕРІ ЖҼНЕ ҚАЗАҚ TIЛІ 
САБАҚТАРЫНДАҒЫ ОРНЫ 

М.Қ. ЖАЗЫҚОВА- Ақтҿбе мемекеттік педагогикалықинституты аға оқытушысы, п.ғ.к. 

Деңгейлеп оқыту технологиясы шетелдік педагогика ғылымында 20-шы ғасырдың басында енген. Ал 

кеңестік педагогикада бҧл мҽселенІ О.Б. Логинова (деңгейлік саралап оқыту), В.В. Фирсов (міңдетті 

нҽтижеге негіздеп деңгейлеп оқыту), В.П. Беспалько (тапсьірмалардың «қиыншылығын есепке алу» 

ҽрекетінің тҿрт деңгейі) т.б. ғалымдар қалыптастырған. 

Белгілі ғалым В.П. Беспалько оку материалдарын меңгерудің тҿрт деңгейін ҧсынады. Бірінші деңгей 

- оқушылық. Мҧнда берілегін тапсырмалар білімнің минималдық шетінде мемлекеттік стандарт талапта- 

рына сҽйкес бағдарлама шеңбсріне сай болуы керек. Тапсырмалардың жас ерекшеліктерін ескеріле бері- 

луіне де ерекше назар аударылады. Бірінші деңгейде бағдарламаға сай тіл ҥйренуші лексикалық жҽне 

грамматикалық тапсырмаларды. тілдік ережелер мен жазба жҧмыстарын орындайды. 

Екінші деңгей - алгоритмдік. Бҧл деңгойде оқу материалдарының мазмҧны тҥрленіп, курделене тҥседі. 

Оқушыларға берілетін тапсырма тҧрлері бірінші децгейге Карағанда ҽлдеқайда кҧрделі болады. Осыған орай 

оқушылардың ҿз бетімен жҧмыс істеу деңгейі де арта тҧседі. Сондай-ақ екінші деңгейде оқушыларді.щ оқуга 

деген ықыласы жоғарылайдЫ, жаңалықтарды қабыдцау дорежесі мен жауап бсру кҿрсеткіші артады. 

Ҧшінші деңгей - ізденушілік (ҽвристикалық). Бҧл деңгей оқушылардың шығармашылық мотивтері- ЯІҢ 

айқын кҿрінуімен, логикачық ойлау дҽрежесінің жогарылығымен, жеке басының белсенділігімен, білімді 

жаца жағдайда пайдалана білуінің артуымен сипапалады. Мҧның барлығы деңгейлік тапсырма- лардыц 

танымдық жағынан жетілуіне, терендетілуіне мҧмкіндік береді. Окушы талдау - сипаттау, саіыстыру 

жҧмыстарын жҧргізеді. 

Тҿртінші - шығармашылық деңгей. Бҧл деңгейде баланың дарындылығын, тапсырмаларды орындаудағы 

ізденімпаздығы рухани-интеллектуалдық шеберлікке ҧіитасады. Яғни бҧл дсңгей дарынды, ізде- ніипаз, 

қабілеті жоғары балапарға арналады. Мундай окушыларға мҧғалім дайындыкты қажст ететін тақырыпты 

ғана береді, соған байланысты оқушы атдына мақсат қояды, зерттеу ҽдістсріп іздейді, ҿз бетімен қорьпынды 

жасайды, 

Мҧнан ҽрі В.П. Беспалько оқушының білімді меңгеру сатысын сызба арқылы былай кҿрсетеді:

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылық- оқып уйрену 

Бҧл сызбадан бастапқы оқушы деңгейінен шығзрмашылыққа дейінгі деңтей айқып кҿрінеді. 

Деңгейте бҿліп оқыту ҥшін сабақ жаңаша жоспарланады. Оқушыларта деңтейлік тапсырмалар беру 

арқылы сантҧрлі жҧмыс жҧртізіледі: алтан білімін жҧзете асыратындығы тексеріледі; ҿз бетІмен жҧмыс- 

іы орындауға бейімділіті бақылауға алынады. Қорытындысында деңтейлІк тапсырмалар арқылы жҧмыс 

жаеаудың тиімділіті байқалады. Оқушылардыц белсенділіті мен іскерліті артып, шығармашылыққа 

ҧмтылады, біліктіліті жоғарылайды.

I
V 

Шыгармашылык - дамыту 

m 
Эвристикалық- ҿмірге ендіру 

и 
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Деңтейлік тапсырмаларды орындау барысында тҿмендегідей іс-ҽрекеттер жҥзете асырылады: 

1. Интеллектуальдық іс-ҽрекет, берілген жаңа ҧтымды еске ҧстау, тҧсіну; 

2. Ойлау операциялары (талдау, жинактау, жіктеу, т.б.) алтан білімді жіктеу, саралау, нетізті тҧйінді боліп 

апа білу; 

3. 'Тілдік таңбаларды қолдану- жаңа білімді тҽжірибеде, жаңа жағдайда пайдалану; 

4. Бағалау, пайымдау - жаңа керектітін пайымдау; 

5. Тҥсіну -жаңа материалды тҥсіну, ҿзінше тҥсіндіру, болжам жасау. 

Деңгейлеп оқыту жҥйесінің ерекшелігі тіл ҥйренушінің сабақ барысында бірнеше жҧмыс тҧрлерін 

орындауға мҥмкіндік алатындығында. Ғалымдардың пікірінше, бҧл тсхнолотияны ентізуте оқу ақпарат- тары 

кҿлемінің ҧлғаюы, оқушыларға тҧсетін салмақтың артуы басты себеп болған. Деңтейлеп оқьпу оқушыларға 

қойылатын талаптардың ҽртҧрліліті арқылы жҧзете асырылады. Деңтейлеп оқыту техноло- тиясы тиімді болу 

ҧшін жеке тҧлта ерскшелітіне, пҽн бойынша білімді итеру децтейіне кҿңіл бҿліну керек. 

Деңгейлеп оқытуды енгізуде мектепттің жҧмысты ҧйымдастыру мҥмкіндігі, ҽр топқа қойылатын 

талаптардың накты болуы, мҧғалімнің бір деңтейдеті оқушылармен жҧмыс жҧртізу барысында топтың даму 

динамикасын меңтеруі ескерілуі тиіс. 

Оқушы деңтейін анықтау ҧшін ҿлшем мен оның тҿмендетідей критерийлері ҧсынылады: 

 

Кҿп жылдық тҽжірибе бҧл технолотияны жотары оку орындарының орыс топтарында қазақ тілі 

сабақтарында қолдана отырып, студенттердің бастапқы, оқушылық сатыдан жоғарғы, шығармашылық сатыға 

жетуіне қол жеткізуте болатындығын дҽлелдеді. Ол тек оқытушы тҧсіндіруі арқылы ғана емес, студенттің жеке 

іс-ҽрекеті арқылы да жҧзете асады. Технолотияның тиімділіті де осы. Деңтейлік оқыту жҧйесінде студент 

сабақ ҧстінде бірнеше жҧмыс тҧрлерін орындаута мҧмкіндік алады. Сол арқылы ҽр студеиттің ҿз даму 

деңтейінде оқу матерналын меңтеруін қамтамасыз ету, ҽр студентке ҿз мҧмкіндітін барынша пайдалану 

арқылы білім алуына кҿмектесу мақсаты қойылады. Деңтейлік оқьпу ҽртҧрлі деңтейдеті студенттермен 

саралап жҧмыс істеуте мҧмкіндік береді. 

Студеңттердіц даму ерекшеліктері мен білім деңтейлерінің ҽртҧрлілітіне қарай топта ҧздіктер де, 

ҧлтермеушілер де болады. Сондықтан оқьпушы сабактың барлық кезеңінде деңтейлеп-саралап оқытуды 

ҧйымдастырады. Ол ҧшін қиындық дҽрежесі ортҧрлі. ABC деңтейпеу бағдарламасы алынады. Олардың 

арасында қатац сабактастық болуы керек. 

Деңгейлеп оқьпу технологиясы бойынша оқытушы жаңа тақырыпты ҿте отырып, ҿткен тақырыпқа бірнеше 

дҥркін орала алады. Бҧл студенттің қарапайымнан - кҥрделіге, репродуктивті бітімнен 
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Деңгей Сҿйлеу 

жағдаятының 

технологиясы 

Коммуннкативтік 

міндеттер 
Комму ни кативті 

қажеттіліктерді 

жҥзете асырудағы 

ептілік 

Ҿзара іс- ҽрекетке 

тҥсу ептіліті 

1 -бастауыш Стандартты сҿйлеу 

жағдаяты 

(кҥнделікті 

тіршілікке 

қатысты) 

Сҿйлеу ҽдебі 

бойынша 

Сҿйлеу іс-ҽрекеті 

тҧрлері: карапайым 

қажеттіліктерді 

қанататтандыру, 

акпарат беру 

Тақырып 

минимумы (2, 5, 6 

сҿйленіс. Сыни 

қатынас ой-ниеті) 

2-нетізті 

(базалық) 
Тнптік сейлеу 

жағдаяты (тілін 

ҧйреііетін елдік 

тіліидеті) 

Ҽмоционалды- 

ҽкспрессивті ой- 

ниеті 

Сҿйлеу іс-ҽрекеті 

т^рлері: 

'іурмыстық, ресми 

жат‘дайда қатынас 

орнату, ақпарат алу 

Тақырып 

минимумы (10, 11, 12 

сҿйленіс) 

3-жотары Ҽлеуметтік-мҽдени 

тҧрғыдағы сҿйлеу 

жатдаяты 

Котнитивтік 

акпарат 

Сейлеу іс-ҽрекеті 

тҧрлері: 

ресми, іскерлік 

жатдайда қатынас 

орнату, ақпарат ;ілу 

Тақырып 

минимумы (13, 15 

сҿйленіс) 
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шығармашылық ізденіске жетуге, ҽр оқушыға оку материалын «Тҥсіну» деңгейінен «Білімді тасымал- дау», 

«Кҿшіру» деңгейіне дейін меңгеруіне мҥмкіндік береді. Бҧл технология бойынша оқытушы тарауларды 

жинақтап, топтап 7-12 сағаттық тірек сызба тҥсіреді. Сабақтың нетізгі тҥйіні тірек сызбадан кҿрі- ніс алады. 

Тақырып соңыпда тестілеу, сынақхат, шытарма қарастырылады. Оларды студенттер ҽркім ҿз бетінше 

орындайды. Жҧмыстыц нҽтижеліліті оқытушыта де, студентке да керек, себебі студент білімі бағалана- ды. Ал 

студентке қойылатын бата - оқытушы іскерліті мен шығармашылық ҽдіс-ҽрекетініц қорытын- дысы. 

Кҿпдецтейлік окыту - тілді бастапқы дҽрежеде білу, ана тілі дҽрежесінде білу, екінші тіл деңтейінде 

коммуникативтік карым-қатынасқа тҧсе алатындай дҽрежеде білу детен ҧтымдармен байланысты. Қазір 

қазақтілін оқытуда 9 деңтейте дейінті жҧмыс тҧрлері қолданылып жҧр. 

Ал қазақ тілін ҿзте ҧлт ҿкілдеріне ментертуде кҿп жағдайда бес жҽне ҧш деңтей колданылып жҧр. Осыған 

орай ҽр деңтейдің трамматикалық минимумы жасалады. Қазақ тілін орыстілді дҽрісханаларда деңтейлеп 

оқытуды жҧзете асыруда тілдік ортаныц маңызы зор. Сол сияқты мектетпер мен жотары оку орындарында тіл 

лабораторияларын ашу қажет. Оларды линтафон, слайд, видеофильм, кодоскоп, видео- таспа, аудиотехника, 

теледидар, компьютер, кпиптер, ҽлектрондық оқулық, интернет жҧйесімен қамта- масыз ету, видеотекалар 

дайындау, жеке кабиналар мен видеосабақ бҿлмелерін жабдыктаудыц маңызы зор. 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. М.: Педагогика, 1989. 

2. Қабдықайырулы Қ., Монахов В., Оразбекова Т. Оқытудың  редатнотикалық жаңа технолоргиялары. - 

Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1999. 

3. Ҿмірбаева К. Қазақ тілін кҿпдеңгейлік оқыту. Алматы, 2002. 

Резюме 

В статье товорится об особенностях технологии мнотоуровневого обучения при преподавании казахского 

языка в русских группах. 

Resume 
The article says about the technology features multi-level training in teaching the Kazakh language in Russian 

groups. 

ШЕТ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА СЫН ТҦРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

СТРАТЕГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИ1МДІЛГІ  

А.Қ. Талдыбаева - 
Қаз¥ПУ-дың роман және герман тілдері кафедрасыныц француз тілі аға оқытушысы 

Еліміздің қайта жаңаруы, білім бсру жҥйесіне де жаңаша кҿзқарастар енгізіп, білім беру жҥйесінің 

мазмҧнын байытып, ҽлемдік білім кеңістігіне енуге мммкіндік туғызып отыр. Қазірті кезде мҧталімнің 

алдында тҧртан ҧлкен мақсаттардың бірі - жеке тҧлта тҽрбиелеу, ятни білімді жеке тҧлтата батыттау, білім 

бере отырып, оныц қабілетін ашып, дарынын дамыту. Жеке тҧлғаны тҽрбиелеу дегеніміз ҿз ойы бар, 

интеллектуалды дамыған, рухани бай тҧлғаны тҽрбиелеу деген сҿз. Заман талабына сай білім беру ҥшін 

мҧғалімнің де ізденісін талап етеді. Демек, мҧғалім білім мазмҧнын байыту ҧшін, тҧрлі стратетия- ларды 

қолдана білуі қажет. Мен ҿз тҽжірибемде ҽлемдік сын тҧртысынан ойпау батдарламасының стратетияларын 

қолданамын. 

Бҧл бағдарламаның стратетиялары мҧталімнің алдына мынандай міндеттерді қояды: 

1. Сабакта ашық озара қатынастарды қамтамасыз ету, ятни студенттерте сҧрақ қойып, отан жауап іздеті, 

білім апуда жауапты, ҿзара іс-ҽрекет жасауға ыпталандыратын коммуникативті модельдерді қолдану. 

2. Оқьпу жҧйесінде сын тҧртысынан ойлауды жҽне ҿз бетімен білім алута кҿмектесетін кестені кол- дану, 

ятни қызығушылыкты ояіу (сҧрактар қою), мағынаны ажырата білу (жауаптар іздеу, мҽселені зерттеу), ой-

толтаныс (ойпау процесінің ең жоғарты сатысында мҽселені талдау). 

3. Сын тҧрғысынан ойлау қабілетін жҽне ҿз бетімен білім алу дағдыларын дамыту ҧшін барлық тиім- ді 

тҽсілдерді қолдану (текст оқу, тексті тҧсіпдіру, жазбаша бірлесіп жҧмыс жасау, лікірталас тудыру). 

4. Ойлап-толғанатын практик болу, яғни оқыту тҽсілдерін ҥйрснуді жалғастыру, зерттеулер жҥргізу, 

мҽселені анықтап сол мҽселені шешуге арналған жаңа стратетияларды тҧжырымдау. 

 

 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(38),2011 г.  

 

 

 

Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы студенттің алдына ҥлкен міндеттер қояды. Ол - ҿз алдына сҧрақтар 

қойып, соларға жауап іздеу, ҽр тҥрлі мҽселелерге байланысты ҿз пікірін айтып оны дҽлелдей білу жҽне 

басқалардың пікіріне қосылып ой толғау. 

Екіншіден. студент білім any процесінде ҿзіне жауапкершілікпен қарайды, яғни білімді енжар тҥрінде 

меңгермей, оқыған кезде, жазбаша жҧмыстар, дискуссия кезінде ізденіс, ҿз бетінше білім алуға тырысады. 

Ізденіске нетізделген стратегия арқылы студент білімнің қайнар кҿзін ҿздері тауып, білімді меңгеру ҥшін 

қажетті дағдыларды ҿз бетімен қолдануды ҥйренеді. 

ҥшіншіден, топпен бІрлесіп жҧмыс істейді, яғни бір-біріне қҧрметпен қарап. зер саіа тындайды, ҽдетпілікті 

сақтап, батыл сҿйлеуте тырысады. ТІроблемаларды аныктай отырып, жалпы топтың шешімі- не ҧлес қосады. 

Бҧл батдарлама студентті еркіндіккс, ой-қиялының дамуына, батылдықка, Іздсніске жетелейді. Сын 

тҧрғысынан ойлау стратетнялары студенттің ойьшың дамып, ҿз бетімен жҧмыс істеп, ізденуінс кҿп кометін 

титізеді. 

Сын тҧрғысынан ойлау тсхнологиясына қойылатын нетізті талаптар мыналар: 

1) окьтудың ғылымилығы мен жҥйелілігі; 

2) танымдық, тҽрбиелік функщыларының болуы; 

3) оқудың дҽлдігі, яғни таңдаулар, анализ, синтез жасай білу; 

4) дамыту, жекс тҧлғаға жеткізу; 

5) ҿзін-ҿзі қалыптастыруға жеткізу; 

6) ҽділ пікірге тоқтай білу; 

7) дуниетанымдылығы; 

8) логикалылығы; 

9) ҿмірді дҧрыс бағалай білуі; 

10) ҿмірде дҧрыс Іс-ҽрекет жасауға ҥйренуі. 

Бағыттары мен салалары: 

LБілімділік. 

2. Саналылық. 

3. Мҽденнсттілік. 

4. Азаматтык оку-тҽрбие. 

5. ¥лттық-патриоттық тҽрбие. 

6. Қҧқықтық тҽрбие. 

7. Эстетикалық-экологиялық тҽрбиелер. 

8. Психологиялык оқу-тҽрбие. 

9. Ғылымилық. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясын сабақта колданудағы негізті мақсатым: 

> Француз тілінде еркін, ашық сҿйлей білуге баулу. 

> Қабілетіне қарай тақырыпка байланысты ҽңгіме жаздыру. 

> Тҧжырымды ой айта білу. 

> Сҿзжҧмбақтар кҧрастыру. 

> Жҧмбақтар шешу. 

> Мақалдар жазу. (француз тіліндегі мақалдардың қазақтіліндегі баламасын табу). 

> Пікірталас жҥргізу. 

> Берілген тақырыпқа диалог немесе монолог қҧрғызу. 

> Сҧрақ қойғызып, жауап беруте (интервью алута) уйрету. 

> Суретке қарап ҽңгіме қҧрау. 

> Бір-бірінін жҧмысына сын-пікір айту. 

> Оқыған мҽтінге тҧсінік айта білу. 

> Оқылған мҽтінді 1 жҽне 3 жақта айта білу. 
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> Ҿзіндік жҧмыс істеуге дағдыландыру. (реферат жазу). 

> Аннотация жазуға машыктандыру. 

Сабак барысында осы мақсаттарды алға қоя отырып, ҽрбір ҿтілген сабақты ҿмірмен байланыстыра сҧрақ 

қойын, жауап алу - студенттің ойлау, қабылдау жҽне жеткізу шеберлігін шындап, жақсы нҽтижелерге жеткізері 

хақ. Студенттердің қабылдауын, ойлануын, қиялдауын, сҿйлеуін дамытуға жоғарыдағы керсетілген ҽр 

мақсаттыц атқаратын рҿлі зор деп есептеймін. 

Соның ішінде, ҽсіресе аннотация мен реферат жазу курделі ой еңбегіп қажет ететін студенттердіц ҿзіндік 

жҧмыстарының бІрі болып есептеледі. 

Реферат - мҽтіндегі негізгі ақпаратты ықшамды тҥрде жазбаша мазмҧндап, жҥйелеп қорытындылап, бағалау 

болып табылса, ал, аннотация дегеніміз - тҧпнҧсқа мазмҧнын байланыстыра отырып, тҧжырымы тҥрде 

қысқаша мазмҧндап, сол мҽтіннің нстізті ҿзетініц бағытын, қҧндылығын, кімге арналғандығы жҿнінде қысқаша 

мағлҧмат беру болып табылады. Яғни, студенттердің бҧл тапсырмаларды орындау барысында мынандай 

мақсаттарға жете алады: мҽтіннің мазмҧнын қысқаша баяндауға ҧйренеді, мотін- нен тҧсінтсн ойын жазу 

барысында тілдік тҧлталарды дҧрыс қолдануға, сондай-ақ олардың сҿйлемдеті орын тҽртібін дҧрыс қоя білуге 

жҽне сауатты жазуға дағдыландырады. 

Міне осы жҧмыстар оқытушының басшылығымен дҧрыс ҧйымдастырылған жағдайда студенттердің ой-

қиялының дамып, шығармашылық жҧмыстарында ізденіп, жҧмысының нҽтижелі болары сҿзсіз. 

Бҧл технологияны қолдантандаты басты ҧстанымым білім алу жҧйесіндеті танымдық іс-ҽрекехтерді 

қарапайымнан кҧрделіте ауыстыру. 

Білім. Есте сақтау, жаттап алу, білу, еске тҧсіру. 

Тҧсінік. Оқытанын, білтенін ҿз созімен жеткізе білу. 

Қолданыс. Ҧйрентен нҽрселерін жана жоне накты жатдайларға қолдана білу, ақпараттарды қолда- ну, 

мҽселеш шешу. 

Талдау. Тҥсінгені бойынша ҽңгіме желісін ой елетінен ҿткізіп сынай білу, зерттеп, шолу жасаті, талдай білу 

ерекшеліктерін кҿрсету. 

Синтез. Тҧп нҧсқасы бірдей формаларына сҥйене отырып, жаңа мазмҧндар туғызып модификациялау, 

синтез жасау. ( коз алдына елестету, болжау, жобалау, кҧру, тҧйіндеу, тҧсіндіру, айту, айтқанын жаза білу) 

Бағалау. Сынау, талдау, суреттеу, бата беру, салыстыру, ҧпай беру, ҧсыну т.б. 

Шығармашылық жҧмысты орындауда ескеретін мҽселе: студенттіц еңбегін бағалау. Оқытушы студенттің 

ізденісін, ҿздітінен ой қорыта отырып шығарған шешімін, тҧжырымын бағалай отырып, студент бойына 

адамтершілік, дсрбестік, ҿзіне детен сенімділік жҽне мактаныш сезімін дамытуы керек. Сын тҧр- ғысынан 

ойлау техполотиясы арқылы студенттерді дамыта отырып, олардың дҧниетанымын, ізденімдік 

қабілетініңдамып жетілуіне, жекетҧлға болып қалыптасуына ықпал етуте болады. 

Қазірті таңда білім беру жҧйесінің сң ҿзскті мҽселесі - білім сапасының деңтейін халықарапық дҽрежеге 

жеткізу болып отыр. Ол ҥшін заман талабына сай жаңа технолотияларды меңтеру, ҧтымды ҽдіс- тзсілдерді 

пайдалану, білім беру саласында жҧйелі жҧмыстар атқару еліміздеті ең маңызды , кезек кҧт- тірмейтін 

ауқымды мҽселелердің бірі болып отыр. Ендеше, сапалы білім мен саналы тҽрбие беру ісін ҥнемі жетілдіріп, 

жаңа талап тҧрғысынан ҿзгертіп, оқыту тҽсілдерін жаңашаландырып отыруға міндеттіміз. Қазіргі танда 

оқытудыц сапасын кҿтеруде ақтіараттық технолотиялардың берері мол. Қай нҽнте болмасын ҽлсктронды 

оқулықтардың санын кҿбейту - алдағы тҧрған міндеттердің бірі болуы керек. 

Интерактивті оқытуларда жаңа қҧзырлы қоғамның сҧранысына не болып отыр. Оқу пҽндерін  сапасын 

кҿтеруте мҥмкіндік беретін тағы бір дҥние , ол - интернет жҧйесі. Міне, осындай ақпарат- тық технолотияның 

дамытан заманында кҿпітен қалмай, алдымыздаты ҽрбір шҽкіртімізді бҽсекете қабі- летті, ҿмірде ҿзін дамытуға 

бейім, қҧзырлы азамат етіп тҽрбиелеуге тиіспіз. 

Резюме 
В этой статье говориться о методике обучения с точкой зрения критики. 

Summary 
In this article the critical method of teaching is described.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Л.Ж. Шалданова - канд.филол.н., доцент КазНПУ имени Абая 

Необходимость новых подходов к решению проблемы организации учебного процесса в начальной школе 

обусловлена изменением цели обучения и воспитания учащихся, сменой образовательных парадигм, 

изменением понятия субъекта обучения и развития. Современная система образования ориентирована на 

разностороннее развитие личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершснствованию. 

Применение компетентностного и личностно-деятельностного подходов в школьном образовательном 

процессе является велением времени и направлено на формирование компетентной личности, способной 

решать задачи в различных ситуациях, опираясь на имеющиеся знания, умения и навыки, на максимальное 

развитие индивидуальности школьника, это способностей и интересов. Компетентность в данном случае 

понимается как общая способность устанавливать связь между знанием и ситуацией, осуществлять действие, 

подходящее для решения проблемы. При этом «предполагается действие не по аналогии с образцом, а опыт 

самостоятельной деятельности на основе полученных универсальных знаний.»[1,103] 

Одной из актуальнейших проблем компетентностното обучения является развитие творческих спо-

собностей школьников, способности к самообучению, что способствует выработке активной жизненной 

позиции в современных изменяющихся условиях. 

Творчество является высшим компонентом в структуре личности и понимается как универсальная 

способность, обеспечивающая успешное выполнение разнообразных видов деятельности. Также творчество 

рассматривается как вид деятельности и по решению специальных задач, который характеризуется новизной, 

не традиционностью и трудностью в решении [1,54]. Под творческой деятельностью понимается процесс 

создания новой продукции с высокими показателями качества. 

Творческие способности выступают как индивидуально-психологические свойства личности, способ-

ствующие созданию новых, оригинальных предметов и объектов материальной и духовной жизни. 

Компетентностей обучение опирается на организацию и управление целенаправленной учебной 

деятельностью учащихся: учитель выступает в качестве менеджера образовательного процесса. При 

управлении творческой деятельностью младших школьников наблюдается взаимодействие субъектов, при этом 

итогом управленческой работы является решение творческих задач, т.е. выполнение необходимых действий 

учащимися путем преобразования информации в ситуации неопределенности. Младшие школьники должны 

овладеть важным умением - умением перерабатывать полученные знания в процессе выполнения заданий. 

Деятельности принцип проявляется в осуществлении на уроке активной самостоятельности учащихся, их 

готовности к учебной деятельности, к решению творческих задач, способствует развитию компетентности 

ученика, развитию это личности. 

Особое значение в формировании и развитии творческих способностей личности приобретают уроки 

русского языка в начальной школе, на которых школьникам предоставляется возможность создавать 

собственную продукцию, самостоятельно решать задачи. Па творческих уроках в начальной школе детей 

необходимо научить пользоваться родным словом, чувствовать и понимать это. 

Этапы обучения творческой деятельности, согласно теории П.Я. Гальперина, располагаются следующим 

образом: 

1) ориентировка в условиях деятельности: целеполагание, определение возможно то результата; 

2) выработка плана действия с опорой на результаты ориентировки: определение материала, способов и 

порядка операций для достижения поставленной цели; 

3) выполнение плана: написание творческой работы; 

4) контроль: соотнесение полученного результата с целые [2,115]. 

Названные тапы представляют модель коммуникативно-деятельности технологии, применяемой для 

развития связной речи учащихся. 

На уроках русского языка для развития речевого творчества детей необходимо использовать работу
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со словами. Задания носят следующий характер: 

1) придумать новое слово, соединив два слова в одно. Например: слон мышь, волкоптща. Какие они? 

Опиши их. Что они любят делать? Что едят? Напиши о них рассказ. Учащиеся, опираясь на имеющиеся у них 

представления, создают из реальных элементов образы нереальных, фантастических 
объектов; 

2) «Слово-магнит», Это упражнение на развитие воображения помотает детям перейти от слова к созданию 

собственного текста [3,30]. 

Младшие школьники учатся воспринимать слово, это ҽнертетику. Затем, представив, что данное слово 

превратилось в магнит, подбирают слова, которые «притягиваются» к нему. Таким образом, слова, 

подобранные детьми, служат основой для создания собственного текста-сочинения. 

Например: весна (+); поле слов: солнце, травки, листочки, тепло, дети, радость, день. 

«Наступила весна. На деревьях появились зеленые листочки. На улице тепло. Дети играют во дворе. Все 

радуются теплому дню». 

Такие задания развивают творческие способности младших школьников, способствуют формированию 

речевых умений. 

3) Использование элементов игры дает возможность ребенку изменяться, становиться другим. Хитрая, 

ученик выступает в необычной, не свойственной ему роли. Например, в роли писателя или поэта. Младшие 

школьники выполняют необычное творческое задание - сочиняют рассказы , сказки, стихотворения. 

Так, например, дети придумывают новый конец хорошо известной сказки. Сказка «Красная шапочка» 

знакома всем детям. Могла ли Красная шапочка убежать от волка? А если бы она владела приемами карате? 

Или бы у нее была волшебная палочка и шапка-невидимка? Придумай продолжение сказки. 

Игра в писателя или поэта развивает словесное творчество детей, способствуют развитию внутренних 

механизмов процесса воображения у детей. Работа воображения связана с существенной неопределенностью 

познаваемой ситуации. Такие задания направлены на развитие креативного мышления, умения находить 

эффективные и нетрадиционные пути решения задач. 

4) Проектная деятельность на уроках русского языка способствует формированию у младших 

школьников умения самостоятельно учиться. Работая со словом, дети создают рассказ о нем: уточняют это 

лексическое значение, происхождение, определяют, является ли данное слово актуальным, важным. Выполняя 

подобные задания, учащиеся приобретают интерес к языку, развивают свою речь и культуру. 

Таким образом, продуманная система заданий, используемых на уроках русского языка, является 

важнейшим условием максимального развития творческого и коммуникативного потенциала младших 

школьников. 

Использование компетентностното и личностно-деятельностното подходов на уроках русского языка 

направлено на формирование активной позиции учащихся. Эффективная организация творческой дея-

тельности на уроках русского языка способствует всестороннему развитию личности младшего школьника, 

1. Шахту лари В. В. Управление творческой деятельностью учащихся, в современной школе. - Алматы, 2010. 

2. Альперин II.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. - М: Наука, 

1966. 

3. Сшікші В. А. Путь к слову. - М.,1997. 

Resume 

The article is considered the ways of self- work divided by pupils and teacher at the lesson of Russian language. 

Also article is shown interesting self- works at the lesson of Russian language. 

Тҧйін 

Макалада бастауыш сынып окушылардың шығармашылық даму жатдайы қараластырыпады. Автор орыс тип 

сабағыпдағы оқушылардың шытармашылық қабілеттерінің даму жолдарын кҿрсетеді. Сабақта сездікпен жҧмыс істеуді 

ҧйымдастырудың ҧлкен маңыздылығына кҿңіл бҿлінеді.
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ОҚУ ҤДЕРІСІНДЕ ИННОВАЛИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢБІРІ БЕЙНЕТАСПАНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

С.А. Асқарова -Абай атындағы ҚазҰПУ, кәсіби коммуникация кафедрасыныц доценті, ф.ғ.к. 

Заманауи талапқа сай білім берудің жаңа моделі жасалынып, мемлекеттік стандарттар жаңартылып, 

бекітілді. 1999 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жҥйесінің 

басты міндеті - ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға жҽне кҽсіби оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық таламдық коммуникативтік желілерге шығу» делінген. [1] 

Қазіргі кезеңде оқу бағдарламасы қайта ҿңделіп, жетілдіріліп, қазірті жоғарғы оқу орындарыныц талабына 

сҽйкес жаңа мазмҧндаты оқулыктар, оқу-ҽдістемелік қҧралдар шыға бастады. Осытан орай, оку ҧдерісінде 

оқытудың жаңа ҽдістсрі мен инновациялық технолотияларды сабақтарда кең кҿлемде қолдану кажеттіліті 

туындады. Оқытудың сапасын кҿтеру міндеті барлық ҧстаздар қауымын жаца технолотиялық ҽдіс-тҽсілдерді 

кең кҿлемде тиімді қолданута итермеледі. 

Оқу ҥдерісінде фильм ҽлементтерін инновациялық технолотиялық қҧрал ретінде ендірудің маңызы зор. 

Біріншіден, бҧл - мотивация. Жанды, ятни, тірі тіл, теледидар иемесе бейне арқылы дыбысталса, студенттер 

тілді тезірек қабылдайды. Кино мен дыбыстыц бірліті оқытудың басқа қҧралы секілді тілді тҧсіііікті жҽне 

шынайы етіп кҿрсете алады. Топта бейне ҽлементтерді қолдану шынайы ҿмірдің ҽлемент- терін кҿрсетудің 

тамаша нҧсқасы болып табылады. Сонымен катар, бейне кҿрініс баска адамдардыц ҿмірлік жатдайына 

студенттерді ендіре алады. Екіншіден, бҧл қарым-қатынас. Оқытушылар ҿздері қолданған бейнсҽлементтердіц 

студенттерте оқытылатын тілде қарым-қатынас жасауына мҧмкіндік тудыратындығын кҿреді. Іс-ҽрекеттердіц 

осы тҧрлерінің бірнешеуі студенттер бір-бірімен сҿйпесе отырып, толық ақпарат алуға жағдай жасайтындай 

ақпаратты жіберуте байланысты болады. Іс-ҽрекеттің басқа тҧрлері теледидар батдарламаларының, коркем 

фильмдердің, жарнамапардың жоне т.б. толық мазмҧнына байланысты болады жҽне студенттерді топта пікір 

алмасута кҿмектеседі. 

Бсйнетаспа оқытушының бақылауынсыз сҿйлеуді жҥзеге асырады. 

Бсйнетаспа оқу ҥдсрісінде тҽжірибенің қосымша материалы компонснтініц бірі болғандыктан интенсивті 

курстың немесе модульдік курстың маңызды компоненті ретінде кез-келтен деңтейде қолда- нута болады. 

Университеітерде бейне-таспаны қолдану мҧмкіндітін басталқы немесе тҿменті деңтейдеті студенттерте 

берілтені дҧрыс, бҧл мҽтіндеті материапды тҧсінуте тікелей қол жеткізу болып табылады. Бейнематериалды 

қолдану университет пен оқытушы қарастырған кайнар кҿз бен уақытқа байланысты апынады. Сонымеп қатар, 

студенттерте шет тілінде сҿйлейтін елдердің тілдік реалийі, омірі, дҽстҧрі туралы кҿрнекілік кҿрініс береді. Бҧл 

мақсатта «... жанды шет елдік іс-ҽрекетке қол жеткізу ретінде тілді меңтсру ҧдерісін ҧсыпу...» болып 

табылатын коммуникативтік ҽдістеменің мацызды тапабын іске асырута мҧмкіндік беретін оқу бейне-

фильмдерінің қолданылуы мҧмкіндіктер аясын кеңейтеді. [2] 

Жҽне де: 

• бейнежазбаларды сабақта қолдану жеке оқытушыға жҽне студенттердің сейлеу ҽрекеіі мотива- циясын 

дамытута мҧмкіндік береді; 

• оку ҧдерісінде бейнефильмдерді қолдану кезінде мотивацияның екі тҧрі дамиды: фильмнің ҿзі қызықты 

болған кездеті ҿзіндік мотивация; оқып жҧртен тілді тҧсінетіндей болып кҿрсету арқылы қол жеткізілетін 

мотивация. Бҧл қанататтанута жеткізеді жҽне ҽрі қарай жетілдіруте детен ҿз кҧші мен ниетіне сенімділік 

береді. 

Студенттер қызыкты сюжет арқылы емес, тілді тҧсіну арқылы фильмнен қанағаттапута ҧлпылуы қажет. 

Бейнефильмніц таты бір артықшьшыты студенттерте: 

• ынта-жігер береді; 

• ҽсер етеді; 

• эмоционалды тҧрғыдан ықпал етеді. Сондыктан басты назар студенттердің кҿртен нҽрсесіне деген жске 

қарым-қатынасын қалыптастыру болып табылады. Ондай мақсатқа табысты жету, біріпшіден, 

бейнефильмдерді жҧйелі кҿрсету кезіиде, екіншіден, ҽдістемелік ҧйымдастырылтан демонстрация кезівде тана 

мҧмкін болып табьшады. Сабақта бейнефильмді қолдану бҧл ақпараттыц тағы бір козіп қолдану тана болып 

табылмайды, сондай-ақ, студенттердің психикалық іс-ҽрекетінің ҽртҥрлі жақтарын 
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дамытуға, ҽсіресе, назар аудару мен есте сактауды дамытуға мҥмкіндік береді. Кҿру кезінде топта біріккен 

танымдық іс-ҽрекет туындайды. Мҧндай жағдайда тіпті зейінсіз студенттің ҿзі де зейінді болады. Фильмнін 

мазмҧнын тҥсіну ҥтиін студенттер белгілі кҥш жігер салуға тырысуы керек. Бҧл кезде еріксіз назар аудару 

еріктІ назар аударуға ауысады. Ал назар аударудың интенсивтіліті есте сақтау ҥдерісіне ҽсер етеді. Ақпаратты 

қабылдаудың тҥрлі жолдарьш колдану елтану жҽне тілдік материалдың ҽсерінің беріктігіне ықпал етеді. 

Қорыта келгенде, оку бейнефильмдерінің студенттерге ықпал етуінің психологиялық ерекшеліктері оқу 

ҥдерісінің идентификациясына мммкіндік береді жҽне олардың коммуникативті қҧзырлығып қалыптастыруға 

қолайлы жағдай тудырады. 

Осы кезсндердін ҽрбірі ҥшіи жеке тапсырма тҥрлері. 

Оқыту ҽдістемесінде кез-келген мҽтінмен жҧмыс кезінде ҥш нетізі кезенді атап кҿрсету қабылдан- 

там:мҽтііп е дейінті KeieH(pre-viewing);MOTiH кезіндеті ксзең (while viewing); мҽтіннен кейінті кезен (post after -

viewing). 

1. Мотінте дейінгі кезең мақсаты: 

1. оқушыларды ынталандыру, оларды оқыту ҧдерісінің белсенді қатысушылары сте отырып, тапсыр- маны 

орындауға бағьптау; 

2. мҽтінді қабылдаудың мҧмкін боларлык қиындыктарын алып тастау жҽне тапсырманы табысты 

орындауға дайындау. 

2. Мҽтіннің негізті мазмҧнын окытушының қысқаша мазмҧндап беруі. Оқьпушы не кҿретінін іҧсіндіре 

отырып, бейнетаспадан алынған ҥзіндінің негізгі сюжетін береді. Тҿмен деңгейде оқитын студенттер ҥшін 

бейнетаспаны қолдану мҥмкіндігі олардың сҿздік корының аз мҿлшері мен грамматиканы білуіне байланысты 

шектелген. Алайда, бейнетаспаны қолдану уақыт ҿткен сайын сабакты тҧрленді- реді, оған шынайы ҿмірдің 

ҽлементін ендірсді, ҽкранда немесе алыстан болса да, бейнематериалдармеп жҧмыс істеуте ҧйретеді. 

Тҽжірибенің бастаиқы кезеңІнде оқытуда ҧ^інді тиімді болып табылатындытын кҿрсетеді. Оларды қолдану 

оқушылардың сҿйлеу зрекетін дамытуға жҽпе сҿйлеу белсенділітін артты- рута мҧмкіндік береді. ҦзіндІлер 

шынайы заттар мен қҧбылыстардың мҽніне жеціл тҧсінуте, сондай-ақ окушыларта ақпаратты карапайым 

корнекілік тҧрінде жеткізуте мҧмкіндік береді. Ҥзінділерте детен қызытушылық қапша нҽрсе кҿрсе де 

тҿмеңдемейтіні ҽдістсмелік тҧрде мацызды. Бҧл ҧсынылған оқу материалдарына назар аударуға кҿмектеседі 

жҽне қабылдаудың тиімділігін камтамасыз етеді. 

эпизодтық бейнефильмдердің артықшылықтары мыналар: аутентикалыты; ақпаратқа қанықтығы; тіядік 

қҧралдың концентрациясы; окушыларта ҽмоцияналды ҽсер ету жҽне т.б. бейнефильмдердің колдану тиімділіті 

сабакты рациональды ҧйымдастыруға байланысты болады, 

Оку тапсырмалары. Бейне кҿмегімен шешуте болатын оқу тапсырмасының бірі лексиканы кайталау меп 

сҿздік корды арттыру болып табьшады. Бҧл ҧшін 30 секунд - 1 минут аралытындаты лексикалык тақырыпқа 

сай келетін запар, іс-ҽрексттер немесе сипаттамалар керсетілтен кез-келтен ҧзінді жарамды. Ҧіінлініңмузыкамен 

немесе оқылатын тілдеті мҽтінмен бірте болтаны дҧрыс. Етер, ондай бейнежазбаны а.чу мҧмкіңціті болмаса 

дыбысып алып тастай отырып, ана тілінде мҽтінмен ҥзінді жазуға болады. 

Оку тобыпың колеміне байланысты оны кіші топтаpta немесе ҽрқайсысы ҿз тапсырмасын алатын жҧптарта 

белуте болады. Тапсырма міндетті тҥрде ҽртҧрлі болуы шарт емес, олар бірнеше топ немесе жҥп ҥшін 

қайталанса да болады. Студенттер тҧрлі заттық мҽдениет нҧсқалары мен ҽрекеттік қимылдан ҧзінділср кҿреді. 

Сосын, кертенін топта (жҧпта) талқьшайды. Қажет болса олар создІк қолдаиады, балмаса оқытушы кҿметіне 

сҧйенеді. Бейнені жаңа лексикалық бірліктер немесе жаңа лексикалык тақырып ендіртенде де қолдануға да 

болады. Жаңа сҿздерді ентізу ҧшін аудармапы немесе суретті қолданудыц орны жарқын ҽсер қалдырута жҽне 

жақсы ссте сақтаута кҿмектесуте ықпал ететін фильм- дсрді керсетуте болады. Бҧл жағдайда да тапсырма 

ҧшін де ҽкрандаты барлық дстальдарды кҿруте сілденттер де мҧмкіндік болатындай «ҧзіліс» (freeze-frame) 

қолдануға болады («суретті бейнелеу»). Бҧл кезендс бейне кҿметімен шешілетін басқа тапсырма кҿптетен 

оқытушылар алдыпа ҽртҧрлі себептерте байланысты есту кезіндеті созді қабьшдауды оқыту тапсырмасы 

болып табьшады. Тыңдауды ҥйрету ҥшін бейнені қолданудың оң жҽне теріс жактары бар. Бір жағынан, 

аудиожазбамен салыстырғанда бейнежазба ҿмірлік сипатқа иесіз естіп қана қоймайсыз, сонымен қатар 

олардың ымы мен ишарасын кересіз, сонымен қатар болып жатқан нҽрсе туралы іс-ҽрекет орны, 

қатысушылардьщ жасы жҽне т.б. туралы кең мағлҧмат ала аласыз. Екінші жағынан, барлық факторлар 

тындаушыны ҿзіндік сойлеуден 
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айырады, ол тындауға негізделудің орнына суретті кҿруте қызығуы мҧмкін. Сондықтан, ҽсіресе бастап- қы 

кезенде студенттер кҿрудің алдында орындалуына зейін қоятын айқын қалыптасқан тапсырманы алуы керек. 

Мысалы, біз орта деңтейде оқитын студент туралы деректі фильм кҿрейін деп жатырмыз деп болжайық. 

Кҿруді бейнетаспадағы студенттер сҿздің не себепті қандай оқу орнына жіберетіндіті туралы іалқылаудап 

бастауымызта болады. 

Ҽрі қарай, біз олар кҿруте нетізделтен болжамдарға жаттыту берердің алдында белтілі нетізті сҿздер 

бойынша білім қорын тексереміз. Одан ҽрі жаппы тҧсіну ҧшін бейнетаспа кҿрсетіледі жҽне тыңдалады, жалпы 

тҧсінітін тексере отырып, біз студенттерден талқылаудың басында айтылған ҿз пікірлерінің бағдарламасын 

қаншалыкты ҿзтерткенін аныктаута болады. Студенттер колледж студенті кім екендітін, Роввидің шешімі 

қандай болтанын, ата-анасы не істеуте кеңес бертенін тусіну ушін фильм ҧзінділерін қайта кҿреді. Фильмді 

кҿруді аяқтамас бҧрыи біз дискіні қайта айпалдырып, сойлеуде қолданута қажетті белтілі тілдік 

қҧрылымдарды қайталасак болады.Фильмді кору, жазу, шолу, ролдік ойын-интервыо, пемере, ата жҽне 

факультеттіц деканы, басқа қалада оқьпудың киындықтары мен артықшылықтарын аныктау 'немесе 

бітірушілердің ҽсері, т.б. туралы университеттің тазетіне мақала жазу секілді іс- ҽрекеттердің тҧрлерімен 

аяқталуы мҧмкін. Бейнебағдарлама шатын ҽңтіме айналасында қалыптасқан сабақта басты мҽтін болып 

қалады. Бейнетаспаның ҧзіндісі тҧтас бір сабақтың компоненті ретінде қолданылуы мҧмкін, не тілдік 

материалды жандандыру, жҧмыс істеп отыртан тақырыпты ашу ҧшін немесе шолу жҧмыстан кейін 

тыныштандыру ҧшін қолданылуы мҧмкін. 

Бейне ҧзінділерді мына жағдайларда колданута болады: шатын ҽңтіме ретінде. 2-3 минуттық қысқа 

бейнстаспа ҧзінділерді белтілі тақырыпты презентация жасау ҧшін қолданута болады. Етер, студенттер 

тенетикапық, модификациялантан ҿнімдер жҽне аңдар туралы мҽтінмен жҧмыс істесе мысалы, мемлс- ксттік 

министрмен интервыо-клип немесе тенетикалық модификацията қарсы кампания туралы шҧтыл жаңалық 

корсеткен жҿн.тіл. Тілдік материалмен - трамматикалық, функционалдық немесе лексикалық материалмен 

жҧмыс істетен кезде тілді іс-ҽрекетпен кҿрсететін бейне ҧзінділермен қорытындьшаута болады. Бейпеҧзінділер 

жаңа тілдік материалдың презентациясы ҧшін қолданылуы мҧмкін, оқылтан немесе қолданылатын тілді белтілі 

типтік ауыстырулар мен жанрларда қолданып, талдатан тиімді. Демалыс тҧрінде. Бейнетаспа демалу ҧшін де 

тиімді, бірақ бҧны қолдану қажеттілітін аудитория шешеді. Ҿйткені, біздің міндетіміз - тілді оқыту ҧдерісін 

белсенді ету. Бірақ, сабақ соңында бейнемузыканы корсетуте немесе ойнатута болады. 

Бейнетаспаны пайдалана отырып, сабакта қолданута болатын оқытудың бірнеше тҽсілдері бар. Бҧл тҽсілдер 

студенпер бейнематериалды кҿртен кезде оларды ынталандыратындай іс-ҽрекеттерден тҧрады: алта 

айналдыру. Оқытушы бейнефильмнің ҧзінділері шусыз жҽне тез айналуы ҧшін алта айналдырады. Соңында 

оқьпушы студеітттерден узінді не туралы екендітін сҧрай алады жҽне кейіпкерлердің не туралы айтқанын 

баяндап бере алады.ҧнсіз кҿру (тілдік материал ҧшін); бейнетаспаны қалыпты қарқында, бірақ шусыз 

қосылтан. Студенттер кейіпкерлердің не айтатьтнын болжауы керек. Олар тапсырманы орындатан кезде 

оқытушы студенттердіц болжамдарының дҧрыс не бҧрыстытыи тексеру ҧшін дыбысты қосады. Ҧнсіз кҿру 

(музыка ҧшін): осы секілді тҽсілді музыка ҧшін де қолданута болады. Оқытушылар ҧзіндіні дыбыссыз 

корсетеді жҽне студенттерді қандай музыканы қосқанын қалайтынын сҧрайды. Ҧзінді сҿзі дыбыспен 

кҿрсетілтенде, студенттер режиссер секілді кҿңіл-кҧйді бастан кешіреді.ҥзіліс. Ол ҥзіндінің кез-келген 

кезеңінде картинаны тоқтата тҧруға болады. Бҧл ҽсіресе студенттерге сауал қою ҧшін аса пайдалы, олардың 

пікірінше не болады немесе кейіпкерлер не айтады деген секілді. 
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Резюме 

В статье рассмотриваются значимость одного из инновационных технологии использования видео и их виды, 

специфические особенности в процессе обучения. 

Resume 

The article considers the significance of usage of video-one of the innovational technology and their types, specific peculiarities 

in the process of teaching. 

СӚЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТЫТУДЫҢ КЕЙБІР ТӘСІЛДЕРІ 

А.Б. Мысекеева, JI.A. Ертаева- Абай атындағыҚазҰПУ-дың аға оқытушылары 

Ағылшын пҽнін оқытудағы мақсат - студенттің кҥнделікті ҿмірде оны қолдана білуге ҥйрету. Шетел тілінде 

берілген теориялық бІлІмді тҽжрибелік жҧмыстармен ҧштастырып отыру студенттің шетел тілінде ҿз ойын 

еркін жеткізуге дағдыландырады. Қазіргі уақыт талабы оқытушылардан жаңа ҽдісті, шығармашылық ізденісті 

талап етсді. Ҽрбір окытушының нетізті міндеті - студентке терең де тиянақты білім беру. Сабақты тартым д ы, 

қызықты ҿткізу. Сабақта дҽстҥрден тыс тҽсілдерді қолдану сабактың терен қабылданатындығын аңғартады. 

Ағылшын тілін мсңтеруде осы тілде сҿйлеуін қалыптастыру мен опы дамыту ҿзекті мҽселенің бірі. Атылшын 

тілін ҧйренуде жазба тілімен қатар сҿйлеу тілінің де маңызы зор. Студенттердің жазба тілінің қалыптасып, 

оның дамуында оқулықтардың,оқу кҧралдарының ыкпапы айырықша. Алайда жазба тілінің қалыптасуымен 

қатар ауызша сҿйлеу тілі де қатар дамып отыруы керек. Яғни студент ҿзінің айтатын ойын жазбаша да, ауызша 

да дҧрысдолық, емін-еркін, ҽсерлі тҧрде еш қиындықсы І жеткізе білуі тніс. Ҿйткені жазба тілі мен сҿйлеу тІлі 

қатар дамып отыруы ең басты шарт болып табьшады. 

Студентке ағылшыи тіліи ҧйретуде вд ана тіліне сҧйене отырып, тілдеті мақал-мҽтел, жҧмбақтардың 

атыпшын тіліндеті баламаларын тауып, салыстыра меңтерту ҧлкен нҽтиже береді. 

Макал-мҽтелдер ғасырлар шежІресі, онда халықтың тарихы, оның ҽлеуметтік тіршілігі, ақыл-ҿнегесі мол 

кҿрініс тапқан, 

Мақал-мҽтелдер тоқсан ауыз сҿздің тобықтай тҥйінін ҿзінің бейнслігімен, ықшамдылығымен, ҽрі тҥсінікті 

дананың сҿзімсн тусіндіріп бере алады. Сол себепті ағылшын 'тілі сабағында студенттерге мақалдың қазақша 

баламасын беріп, екі тілде қолданып отыру студенттердін дҧниетанымын кеңейтіп, ойлау қабілетін 

дамытын,ынталарын арттырып,белсенділітін кҿтеріп.қызығушылықтарын дамытады. 

Олар есте сақтау қабілеттерімен қатар, жаңа грамматиканы қабылдауда немесе белгілі бір такырыпша 

кҿлемінде тҧжырымдар жасау кезінде пайдалануға болады. 

Кейбір мақалдар студенттерді адамгершілікке, сыйластыққа, жолдастыққа, қоршаған ортаны корғау- ға 

ҧлтжаңдылыққа тҽрбиелейді. 

Мысалы, «Достық» тақырыбын ҿткенде, тіл дамыту жаттығулары ретінде де пайдалануға болады. Between 

friends all is common (Достар арасында бҽрі ортақ), A hedge between keeps friendship green (Шынайы достық 

киындықта сі.шалады), Friendship can not stand always on the side (Бсептескен дос болмайды), Hven reckoning 

makes friend (Ат барда есекке жол болсын, Дос барда есепке жол болсын). 

Сонымен бірте, мақал-мҽтелдерді грамматиканы тҥсіндІру барысында да қолдануға болады, Мысалы, зат 

есімнің кҿпшеленуі еткенде: 

So many countries, so many customs. 
Ҽр елдің салты басқа, ипсрі қара қасқа. 

Many words oul more than swords. 
Таяқ еттен ҿтеді,сҿз сҧйектен ҿтеді. 

Men may meet but mountains never greet. 
Адам мен адам кездессе де, тау мен тау кездеспейді. 
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Geese with geese and women with women. 
'Тең теңімен, тезек қабымеп. 

Сын есім шырайларын ҿткенде: 

A good name is better than riches. 
Жақсы созжарымырыс. 

Two head are better than one. 
Келісіп пішкен тон келте болмайды. 

Cheapest is the dearest Арзанның кҿз майы 

татымас. 

Қҧрылымына байланысты мына мысалдарды алтанда, сҿйлемнің лексикалық қҧрылымы ҿзгергенмен, 

семантикалык мағынасы сол қалпында сақталады: 

West, home is best. 
Ҿз ҧйім - ҿлең тҿсетім. 

There is no smoke without fire. 

Жел болмаса, шҿптің басы қимылдамайды. 

Бҧйрық райды қарастырғанда, сҿйлемнің тек семантикалык мағынасы сакталағындығы байқалады: 

First think and then speak. 

Айтылған сҿз атылған оқпен тең. 

Promise little but do much. 
Сҿзіңнен ісің коп болсын. 

Live & learn. 
Ғасыр ҿмір сҧрсең, тасыр ҥйрен. 

Make hay while sun shines. 
Темірді қызған кезінде соқ. 

Осы шақты ҿткенде: 

A good beginning, a good ending. 

Бітер істің басына,жақсы келер қасына. 

Bad news flies last. 

Жамансозжердежатпайды. 

Пассивқимылды откенде: 

Home was not built in a day. 

Асықпатан арбамен қоян алады. 

Don‘t count your chickens before they are hatched 

Дикан жемісін кҧзде жинайды. 
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Сонымен қатар, мақал-мҽтелдерді сабақ барысында фонетикалык сабақ ретіңде қолдануға болады. Мысалы: 

1. An apple a day keeps the doctor away 

2. A light purse is a heavy curse 

3. Nothing succecd like success 

4. No pains, no gains 

5. He gives twice who gives in a trice. 

Осы негізде жҥргізілген жҧмыс нҽтижееінде ҿткен материалды бекітудің тиімді қҧралы болып табылады, ҽрі 

студенттің оқу-танымдық іс-ҽрекетін кҧшейту мен еңбексҥйгіштікке тҽрбиелеудін, олардың шытармашылық 

қабілеттерін дамыту нетізде. бола алады. 

Сабақ барысында макал-мҽтел, жаңылтпаш, жҧмбақ пайдалану бҧрын меңгерілген білімді қайта 

жаңғыртады. Материалмен ҿздігімен жҧмыс істеуте берілтен шағын тапсырма оку ҧрдісін жылдамда- тып, 

сабактың қарқынды ҿтуіне нетіз болады, 

Синдықтан мақал-мҽтел, тақпақтар пайдалану сіуденттсрдің ҿздітімен жумыс істей білу қабілстінің 

қалыптасуына ерекше ҽсер стеді. 

Мақал-мҽтелді сабакта қолдануда жҥргізілетін жҧмыстың  мақсаты: 

- студенттердІң қиялына қозғау салу, сана сезімін, ақыл-ой қызметінің дамуы меи қалыптаеуына ықнал 

ету; 

- оқыған шығармаларда басты кейіпкерлерді, олардың іс-ҽрекеттері нетізінде сипаттай білу; 

- студенттердің мақал-мҽтелді қолдана отырып, сҿйлеу арқылы шытармадағы кейіпкерлердің іс- ҽрекетін 

салыстырып, оны бағалай білу іскерліктерін дамьпу. 

1. нурканова Р.Н. «Использование пословиц и потоворок на уроке антлийското языка для развития 

монолотической речи». - Алматы, 2005. - N°549. - 50 б. 

2. Oxford Bookworms. - Oxford University Press, 1996 

3. Қазақ мақал-мҽтелдері (жинақ), қҧрастыртан Ҿ.Турманжанов. - Алматы: Ana mini, 1993. 

4. Пассов Е.И.,Отоянский А.П. «Ситуация речевото общения как методическая катетория». 

Резюме 

Эта статья об использовании пословиц и поговорок на уроках английского языка для развития монологической и 

диалитической речи. Пословицы образно и эмоционально выражают мысль. Они широко употребляются в разговорном 

языке и литературе. 

Summary 

This article is about the usage of proverbs & sayings at the English lessons to develop students‘ abilities in monologue & 

dialogue speech. The proverbs express the idea shapely & emotionally, they arc used in conversational language & literature 

widely. 
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ЖУРНАЛИСТИКА 

ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС В ЕГО СТИЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Ш.А. Сабитова - 

К.филолог. н., доцент кафедры казахской литературы и журналистики КазНПУ им. Абая 

Основой светского тазетното дискурса является тазетный текст — тот фундамент, без которото определение 

дискурса лишается всякото смысла. Характеризуя тазетный текст, следует подчеркнуть, что у ученых не 

обнаруживается единодушия в классификации жанров и стилей ҽтото вида текста. Одни исследователи 

полетают, что он принадлежит к газетному стилю, другие включают это в состав публицистического стиля, и, 

наконец, третьи выделяют особый газетной-публицистический стиль. В контексте ҽтото разногласия значимым 

представляется определение стиля, которое предлагает В.В. Виноградов: «Стиль - это общественно осознанная 

и функционально обусловленная внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и 

сочетания средств речевого общения в сфере тото или иного общенародно то, общенационально то языка, 

соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют 

иные функции в речевой общественной практике данного народа» [1, с. 73]. 

С учетом функций языка ученый выделяет следующие стили: обиходно-бытовой (функция общения), 

обиходно-деловой, научный, официально-документальный (функция сообщения), публицистический и 

художественно-беллетристический (функция воздействия) [1]. Иную классификацию стилей находим у И.Р. 

Гальперина, который выделяет стиль художественной литературы, публицистический стиль, газетный стиль, 

стиль научной прозы и стиль официальных документов [2]. И.В. Арнольд классифицирует стили следующим 

образом: научный, деловой, ораторский, поэтический, разговорный, публицистический и газетный стили [3]. 

Как следует из рассматриваемых классификаций, ученые склонны к разграничению публицистического и 

тазетното стилей, что представляется нам справедливым. Если принять за основу предложенное В.В. 

Виноградовым определение стиля, то окажется, что совокупность средств речевого общения, приемы их 

использования, нацеленные на реализацию интенций автора, в публицистической и газетной речи не являются 

идентичными. Вместе с тем достаточно обоснованным, на наш взгляд, оказывается и традиционный взгляд, 

предполагающий включение тазетното стиля в состав публицистического как составная часть последнего. Мы 

придерживаемся точки зрения, согласно которой в составе публицистического стиля выделяется своего рода 

газетной-публицистический под стиль как самостоятельная сущность. Это позволяет рассматривать язык тазет 

изолированно от более обширного стиля - публицистического. 

Примечательным является тот факт, что в своих более поздних исследованиях к изложенному мнению 

примыкает М.Н. Кожина. Она обосновывает это следующим образом: «Если же учитывать особенности 

функционирования языковых средств и их контекстуальные стилистические значения и окраски, то 

существование тазетното стиля не вызывает сомнений» [4, с. 188]. 

Принимая во внимание разнообразие определений стиля и выделение особого, тазетно-публицистическото, 

стиля, в данном исследовании в качестве рабочего определения принимается дефиниция М.П.Брандеса, 

согласно которому стиль - это «способ употребления языка во всевозможных социально дифференцированных 

и коммуникативных ситуациях и как результат - система употреблѐнного в словесном произведении языка с 

целью оказания аксиологического (субъективно-оценочного) воздействия» [5, с, 34]. 

Главным стилеобразующим свойством современного тазетно-публицистическото стиля является 

обязательная реализация в нем одновременно двух функций - информативной и воздействующей. Как 

справедливо подчеркивает М.Н. Володина, «ключевые свойства вербального языка человеческого общения 

фокусируются и по-своему преломляются в языке массовой коммуникации» [6, с. 27]. 

Поскольку для тазетното текста характерна сложная функциональная нагрузка и структурно-смысловая 

организация, состоящая в необходимости подачи максимума информации определенной воздействия- 
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вуюіцей силы с условием минимума привлекаемых языковых средств, то это вызывает потребность в 

употреблении языковых единиц, которые, сочетая повышенную информативность (за счет увеличение 

смыслового объема) и воздействующую силу (за счет экспрессивности и социальной оценочное™), способны 

летко декодироваться читателями. 

Газета, являясь наиболее массовым средством информации, оперативно знакомит читателей с актуальными 

событиями, которые происходят в мире, способствует познанию окружающей действительности, что 

стимулирует формирование мировоззренческих позиций в современном обществе. И светские новости не 

являются исключением, поскольку светская жизнь составляет значительную часть всей нашей жизни. 

Идею дифференцированного подхода к языку газеты выдвигает Т.О. Винокур. Ученый сформулировал 

задачу' установить признаки письменной речи, в отличие от речи вообще, и специфические признаки газетной 

речи среди различных жанров письменной речи. Еще на начальной стадии исследования стилей речи он 

обращает внимание на информационный аспект языка газеты и ее коммуникативную функцию, тем самым 

обосновывая оправданную механизацию и автоматизацию газетной речи [7J. 

В.Т. Костомаров выделяет два основных подхода к анализу газетной речи. Согласно ученому, она может 

«рассматриваться двояко: как самостоятельные явления или устройства со своими законами и процессами, а 

также в контексте единой системно-взаимосвязанной цепи процесса коммуникации - как неотрывные от 

других звенья, как канал и форма передачи сообщения, Газетный язык совмещает моделирование внеязыковой 

действительности, породившей это и обслуживаемый им, со способностью ее отражения и передачи. Сама эта 

способность возникает как результат моделирования, а характер модели в значительной мере диктуется 

потребностями этой способности» [8, с. 61]. Мы в нашем исследовании придерживаемся второго из 

предлагаемых подходов, то есть рассматриваем газетный материал как совокупность информации и фоновых 

знаний, сопровождающих данную информацию, поскольку именно на таком подходе строится газетный 

дискурс. На это указывают И.Д. Буровиков и В.Т. Костомаров, товоря о карнавализации сегодняшней русской 

речи: «Загадки, которые сегодня любой текст предлагает решать читателю, требуют фоновых знаний и настроя 

на их восстановление...» [9, с. 10]. В связи с этим они предлагают термин «лотоҽпистема», определяя ето как 

знание, Хранящееся в слове [9, с. 33], «знак, который требует осмысления на уровне языка и на уровне 

культуры» [9, с. 37]. 

Конструктивными принципами языка газеты оказываются одновременные и равноправные ориентации на 

экспрессию и стандарт. По справедливому утверждению В.Т. Костомарова, образцовые газетные тексты 

создаются не отграничением стандарта, а умением подыскивать экспрессивное противоядие, творчески 

создавать ь органичное чередование контрастирующих элементов. Как свидетельствует ученый, идея 

конструктивного конфликта экспрессивных и информативно-стандартизованных единиц, идея 

соответствующей сегментации «знакового продукта» свойственна всем авторам газеты. Стандартизация речи 

отражает глубинную тенденцию языка к автоматизации, регулярности, устойчивости средств выражения, к 

привычному социально-закрепленному способу именования оценки. Специальный характер имеет и 

противоположная тенденция к экспрессивности, которая рассматривается как тенденция к обновлению 

стандарта, к нарушению автоматизма, регулярности, связанной с коммуникативно-оценочными качествами 

тазетното стандарта [8,88]. 

На циничность изложения, наряду со стандартизацией и экспрессивностью языка газеты, указывает в своих 

исследованиях Т.Я. Солтаник. Таким образом, ученые единодушно сходятся во мнении, что газетному тексту 

свойственна открытая, целенаправленная циничность, экспрессивность и стандартизуя- важность (М.11. 

Кожина, А.Д. Швейцер и др.). 

Вместе с тем в исследованиях отмечается, что демократические реформы последнего времени стиму-

лировали появление иди стиля, то есть индивидуализацию тазетното стиля, а также жабровое своеобразие. 

проявляемое в смешении тазетных жанров. Заметно меняется язык газеты, ее воздействующая направленность, 

тональность самого тазетното текста. Газета, согласно наблюдениям ученых, стала массовым популяризатором 

окказионализмов, слета и даже жаргона. В соответствии с проведенными наблюдениями В.Т. Костомаров 

справедливо считает, что «стремление к объективности, оправдание наблюдаемых изменений языка не может, 

конечно, быть беспредельным. Переход в новое состояние  
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неизбежен, поскольку он обеспечивает преемственность литературного выражения, предотвращая разрыв 

веками выработанных традиций. Не признавать наступления нового периода в развитии - значит игнорировать 

законное, приемлемое и незаконное, недопустимое, а на деле согласиться с порчей самого языка, списывая ее 

на неграмотность речи отдельных людей. Но эти процессы взаимосвязаны, и угрозу не следует преуменьшать: 

«истории известны примеры, когда табель языков начиналась с деградации речевой практики общества» [8, с. 

233]. Таким образом, в современной газетной речи отмечается новое и традиционное. Но обе эти 

составляющие отправлены к массовому читателю, что свидетельствует о прагматической значимости газетной 

речи, представляющей собой целенаправленный коммуникативный акт. 

В сфере коммуникации ученые особо выделяют письменную сферу, обозначая ее как текстовую 

коммуникацию, единицей общения в которой является целостный текст. Согласно Т.В. Радзиевской, 

«глобальным качеством текста является свойство коммуникативной» [10, с. 80]. К факторам построения текста 

ученый относит следующие: а) цель (интенция); б) адресат; в) статус субъекта; т) объект; д) субъектно-

адресные отношения [10, с. 85]. Учитывая данные факторы, представим газетный текст светского содержания 

таким образом: 

а) цель - популяризация ежедневных событий, происходящих со знаменитостями и известными людьми в 

стране и за ее пределами; 

б) субъект коммуникативного действия - журналист или другой автор, написавший в газету. Журналист 

является значимой фигурой для читателя, на нето возлагаются все надежды в сфере массовой коммуникации. 

Это, в свою очередь, обеспечивает ему полную свободу в коммуникативной деятельности; 

в) фактор объекта тазетното текста светского содержания, на наш взгляд, сводится, прежде всего, к 

сообщению об определенных жизненных ситуациях; журналист выстраивает свое сообщение в светском 

газетном дискурсе вокруг определѐнного лица. И здесь краткость или глубина сообщения, это детализация 

зависит от отношения автора текста к данной личности, желания это придать огласки некоторые события, а 

также от это учета вкусов читателя; 

т) адресат представлен всеми читателями - людьми, которые интересуются светской жизнью известных 

личностей в это стране и за ее пределами. Это неограниченное множество людей, что вносит в характеристику 

адресата свойство массовости. Не случайно газета принадлежит к разряду средств массовой коммуникации. 

Активность адресата в текстовой коммуникации заключается при этом в том, что он способен воспринимать 

информацию и интерпретировать ее в зависимости от совета социального статуса; 

д) субъектно-адресные отношения, формируемые теми прагматическими ролями, в которых выступают 

партнеры коммуникации, применительно к газетному тексту состоят в том, чтобы реализовать некую 

информацию. Она создается в предельно короткие строки, характеризуется доступностью изложения, 

оіраниченностью объема, обращенностью к массовой аудитории. Задачей автора тазетното текста является 

установление виртуального контакта с предполагаемым читателем, воздействие на это эмоциональную сферу. 

Приемами изложения в связи с этим становятся разговорность, экспрессивность, образность, использование 

речевых клише, метафоризация. 

Основываясь на определениях понятия «текст», предложенных разными учеными, в настоящем 

исследовании используется следующее определение тазетното текста: газетный текст - это Рече творческое 

произведение, представляющее собой упорядоченное множество предложений, связанных разными типами 

лексической, грамматической, смысловой связи, передающих организованную и направленную информацию в 

письменной или устной форме. 

При описании особенностей текста учеными подчеркивается следующее: «Текст не только отражает 

действительность, но и сообщает о ней. Семантика текста включает номинативный и коммуникативный 

компоненты. В тексте пересекаются коммуникативная, когнитивная (познавательная) и мотивная функции» 

[11, с. 12]. Ученые справедливо указывают, что текст представляет собой систему, которая может быть 

открытой и закрытой. По мнению И.Р. Гальперина, закрытость текстовой системы заклюю- чается в том, что 

каждый текст имеет свои траницы, существует в определенных параметрах; открыл-  

 

 

 

 



Абай атындагы ҚазҤПУ-дыц Хабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, jVs4(38). 2 0 11  ж. 

 

 

 

тость системы - в огромном количестве интерпретаций текста [12]. 

Лингвистика текста развивается в нескольких направлениях, обозначенных в работе З.Я. Тураевой 

«Лингвистика текста (текст: структура и семантика)». Текст изучается как: 

• система, характеризующаяся целостностью и связностью; 

• компонент в составе iиппологии текстов; 

• корпус единиц, в нети входящих; 

• корпус категорий, это составляющих; корпус функционирующих языковых единиц различных уровней; 

• система языковых единиц, наделенных межфразовыми связями и отношениями. 

Указанные З.Я. Тураевой направления рассматриваются также в работах следующих ученых: 

И.Р.Тапьперина 1981, Л.К. Жаиалиной 1988, Ҽ.А. Лазаревой 1993, А.Н. Леонтьева 1976, Л.М.Майдановой 

1987, А.И. Мамалыти 1983, Т.В, Матвеевой 1990, Л.Н. Мурзина, А.С. Штерн 1991, Т.Я. Солтаника 2000, а 

также в коллективной монографий «Проблемы связности и цельности текста» 1982 и др. 

Лингвистика текста занимается изучением разных аспектов текста: онтологического, когнитивного, 

собственно лингвистического, психологического, прагматического. В нашем исследовании актуализируются 

собственно лингвистический, когнитивный и прагматический аспекты исследований тазетното текста. 

Особенности понимания текста изучаются при помощи разных методов. Одним из них является метод 

выделения ключевых слов (Л.Н, Мурзин, А.С. Штерн, 1991). С учетом данного метода учеными (Л.Н. 

Мурзином и А.С. Штерн) проводились психолингвистические эксперименты но интерпретации текста 

аудиторией. Предполагалось, ч то ядерная цельность текста отражена в наборе ключевых слов; структура 

восприятия обусловлена структурой самого текста и, в первую очередь, - структурными параметрами 

цельности и связности. Испытуемым предлагались разные тексты от 400 до 50 словоупотреблений. Способом 

передачи цельности текста исследователи выбрали компрессию. Испытуемые читали текст и выписывали 

ключевые слова, по которым можно передать основное содержание текста. Выделялись «смысловые вехи» 

текстов, позволяющие определить их восприятие. Известны также 'жеиерименты, в ходе которых участники 

несколько раз читают текст и после каждото прочтения сокращают это, пересказывая содержание. Так 

выясняется количество ключевых слов, которые равны в максимально сокращенном тексте. 

Таким образом, исследователями экспериментально изучается восприятие связности текста. Ученые 

исходят из предположения, что существует общая схема текста, некая замкнутая структура, иными словами, 

тексты имеют определенный, клишированный тип построения. Цель подобных исследований - Неукаізть, что 

наиболее важные характеристики текста - ключевые слова и структура - хранятся в памяти. Это особенно 

важно при исследовании тазетното текста в котнитивно-дискурсном аспекте. 
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Тҥйін 

Біздің мақала егемен Қазакстанның газет дискурсының (мҽтін) тіл ерекшеліктерін зерттеу мҽселелеріне 

арналған. Қазақстан Республикасы тҽуелсіздік алғаннан бері бҧкаралық ақпарат қҧралдарының даму барысы 

жақсарды, сондыктан газеттік мҽтіндерді зерттеу лингвистикада маңызды болып табылады. 

Summary 

Our article is devoted to the problem of study of linguistic peculiarities in newspaper discourse (text) of the 

sovereign Kazakhstan. After Republic of Kazakhstan gained independence intensivity of mass media 

developmentincreased, therefore, study of the newspaper text is actual in linguistics. 

 


