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ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 

ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

   
УДК 378.02:37.016 

 

EFFICIENT METHODS OF USING PRESENTATION TECHNIQUES IN 

FLT 

 

Musayeva K.S.- candidate of pedagogic  sciences, professor 

 Kazakh National Pedagogical University 

 Annotation 

One of achievements in the sphere of innovations is to introduce modern technical 

equipments in teaching foreign languages. Their use in the lessons promotes motivation 

and cognitive activity of students, extends their range of interests and allows applying 

personality-oriented technology for the interactive teaching foreign languages.  

Presentations are very important factors in the world. Having studied   from school 

to business executive  one has to use at least one presentation. We use them in business, 

learning and in many other situations. However, it doesn‘t mean that  one has to make a 

long and dull speech in audience. There exist  a number of presentation techniques which 

make it high quality, effective and remembering. The usage of information technologies 

in different spheres of human activity, including the process of education is becoming 

more and more actual. In native and foreign publications the informatization of the 

educational process is considered as one of the most actual factors in teaching foreign 

languages.          

New information technologies not only increase the motivation to learning a foreign 

language, it also develops knowledge and culture of students. In this article we will 

research such fact as using the presentation techniques to increase the motivation of 

students to learn a foreign language and how teacher can use these techniques to develop 

their communicative skills.  

 Key words: Presentation techniques, teaching foreign languages, educational 

process, information technologies 
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 The golden word essential for delivering an effective presentation is 

practice. You may have an excellent script and visual aids, but lack of practice can 

ruin the show. Practice well, and before the actual deliverance, make it a point to 

perform in front of a live audience (friends, family, or colleagues) and ask them to 

give appropriate feedback. During the presentation, you do not only exhibit your 

ideas but also yourself. So, it is important to dress formally, as your physical 

appearance reveals your attitude towards the whole affair. Also, reaching early at 

the location will help you plan where to position yourself, and check other details 

like the working of your slides. 

 Some scolars explain that a presentation is not a lecture. It is a part of the 

speakers whose objective may be to inform, but the speakers usually need to gain 

information from the audience as well and possibly persuade them to take some 

action. He concludes that a presentation is an exercise in interaction, with the 

speaker presenting new ideas in an attractive and interesting way. 

 According to many sources a presentation refers to a type of speech.  

Typically, when people think of speech they think of a dedication speech, a 

political speech, a speech of tribute or some similar event that is more public in 

nature than a presentation would be. He points out that presentations are speeches 

that are usually given in a business, technical, professional or scientific 

environment. The audience is likely to be more specialized than those attending a 

typical speech event. 

 Teachers of English as a foreign language, who want to develop successful 

lessons faces different problems: lack of material, lack of technologies etc. Another 

challenge is a student who does not have any motivation for lessons. According to 

Hammer, uncooperative and unmotivated students are a serious problem and can  

easily disrupt the instructional process [1, 10]. 

 The core of the motivation‘s lack is laid in the methods and techniques a 

teacher chooses to perform the material. As Mary Finocchiaro once said ―Student 

growth depends to a large extent upon your own professional growth. In a dynamic 

field such as ours, no teacher can afford to remain at a standstill. We should keep 

up with new findings, with new materials, and with the report of teaching and 

learning experiences of our colleagues‖ [5, 199]. 

 An important part of teaching foreign language is introducing new language 

features i.e. while presenting a new grammar structure or new vocabulary teachers 

use different methods. The way of introduction of these features is often called 

―presentation‖. There are many different ways of presenting new language and it is 

http://pedianow.com/2014/worker-needs/
http://pedianow.com/2013/tai-chi-qigong/
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important to use a variety of techniques and methods in your teaching to make 

your teaching process more grabbing, interesting, and effective.  

  Presentation techniques such as sound imitation; drawing; illustration etc. 

are primary methods of techniques used on lessons. 10 or 15 years ago laboratory 

tape-recorder, phonographs, radio, closed-circuit television were widely popular 

with teachers. Nowadays computers and their numerous appliances and programs 

enjoy a great value in effectiveness of teaching a foreign language.   

 This number of device keeps proving its effectiveness in delivering lessons.  

Using techniques, for example pictures, in your presentations instead of words can 

double the chances of meeting your objectives. But according to Leonard 

Bloomfield ―The various ‗methods and techniques‘ which have been elaborated 

differ greatly in the mere exposition, but far or less in actual classroom practice. 

The result depends very little upon the theoretical basis of presentation, and very 

much upon the conditions of teaching and on the competence of the teacher … ‖ 

[3].   

 Preparing the presentation one is supposed to take into account the important 

elements: context, clarification of meaning, controlled practice, and picture 

presentation, whichever technique or method is followed. For preparing visual aids 

there are a great number of modern computer programs of Microsoft Office 

Program, as: Power Point, Office Publisher, and Movie Maker with ready-made 

patterns.  

The basic requirement to determine the success of the work is the teacher‘s ability 

to show his technical competence in certain phases of linguistics. Even a well-

planned and well-structured presentation can almost be ineffective because of bad 

presentation delivery. The delivery phase can make or ruin a presentation. We 

represent some key factors in the successful delivery of a presentation: 

 1.Rehearsal. Practice makes for perfect performance. Many experts say that  

rehearsal is the biggest single thing that you can do to improve your performance. 

Perform your presentation out loud at least four times.  

 2. Timing. Timing is of crucial importance. Do not ramble or talk 

needlessly. Some people simply freeze, and some can not sit down when they got 

on their feet to talk. The amount of time required for a given presentation should 

be determined in advance. As a general guide, one slide needs 1 - 1.5 minutes. So, 

if your presentation is very much and you may not succeed in conveying your 

message.  

 3. Personal Approach. Personal features of the speaker have a major impact 
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on how the presentation is received. There are four aspects, i.e. gesture, voice, eye 

contact, and breathing.  

 Gesture can be used to highlight points or to make additional emphasis when 

needed. However, do not repeat the same gesture for more than twenty times in a 

single presentation.  

       Voice is critical. The speaker should use sufficient volume to be heard. 

Modulation is also important. It is the process of varying the pitch or level of the 

voice. Speaking in a monotone manner or at the same level might put the audience 

to sleep. Monotonous high level voice should also be avoided; it may be tiring to 

listen to.  

 Eye contact is the process of looking at the eyes of the audience as often as 

possible. You will gain trust, involvement and interest. It is also important to face 

the audience, and not look too frequently at the screen. The smaller the size of 

audience, the more eye contact is needed.  

 Breathing is important to continue to talk in a loud voice. Breathing can also 

be used to generate a pause, and to emphasize an earlier discussed point. 

 4. Telling stories. The presentation is a type of a theatre. To make reading 

easy and interesting you can illustrate main events on slides as well or prepare 

video on it. Tell stories and anecdotes to help illustrate points. It all helps to make 

your presentation more effective and memorable. 

 5. Use of Visual Aids. Visual aids help to make a presentation more 

effective, mainly because they crystallize ideas, and they assist in the retention of 

information. Visual aids also keep the speaker on track and generate interest. 

 Rules to observe when preparing visual aids: 

- Keep it simple: – ―No one ever complained of a presentation being too short.‖ 

Nothing kills a presentation more than going on too long. If you keep visual aids 

simple, so that the audience can easily understand the concepts. A complicated or 

vague visual aid is counter-productive. 

- Minimize words: Keep the amount of text minimal, to avoid the audience 

spending time with reading the visual aid and not listening to you. 

- Use large fonts: Make text and numbers large, so that the audience can read it 

easily. 

- List key points: Make sure that the key points are shown clearly. This will help 
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the audience to retain the information. 

- Use exact phrasing: Since the ideas are summarized into key points, there is no 

margin for vague or imprecise wording. 

- Use color: The use of color can highlight key points. 

- Prepare Handouts: If you prepare handouts, along with visual aids, your 

audience can make notes on the handout.  

   We represent some steps which are more, or less important, to tail the 

presentation.  

 Step1: Situation analysis.  It is essential to make the message to match the 

audience's expectations. First, be very clear about the type of presentation and its 

objective, i.e. whether it is persuasive or instructional. Second, assess the audience 

and the situation carefully. How big will it be, who will be present, what possible 

resistance is there, what is the level of knowledge, and, most important, how much 

time is available.  

 Step 2: Theme/title.  The theme/title should be brief, direct, and 

meaningful. Do not develop a long winded theme, and assume that it will become 

obvious during the presentation. It may lead to distraction of the audience.  

 Step 3: Story line. Write a story line covering the major elements of the 

presentation. It involves breaking down the theme into major components. It 

should be logical and not be too long; fewer than 5 topics are generally 

manageable. Developing a storyboard is simply breaking down the story line into 

its major parts or ideas. Once you have developed the storyboard, you have the 

basic framework of your presentation. What is then needed is to put the storyboard 

into slides. The basic principle is "one slide for one idea".  

 Presentation techniques directed on developing of listening and reading 

skills: 

 For reading or listening presentation it needs to select or create a short text 

which contains the target language. As the text is being used for presentation 

purposes, rather than as a resource for skills development, it should not be too 

difficult for the students. It should not contain a lot of new vocabulary or structure. 

The stages of the presentation are similar to those for most presentations. There 

should be a lead-in, interest and context. This may include some vocabulary work, 

particularly if there are any words in the text which the teacher feels the students 

need to know. There is a focus on form and meaning and controlled practice. The 

teacher exploits the text following stages: establish context, pre-teach vocabulary; 
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set gist questions; listening\reading text; checking in pairs etc. 

 For presentation listening material it can be used the following devices: 

tape-recorder, CD and MP3-players, I pods, computer etc. to make sure the 

students understand the material here can be used demonstrative handouts in 

format of slide show, notes, pictures etc. The super-technologies of our century 

allow us to implement entertaining-direct appliances in teaching process, and this 

fact can cause extra attention from students. The access to presenting resources is 

enriched by World Wide Web, where one can easily get any licensed educational 

material from special sites, book, articles etc. For listening purposes one can visit 

portal as You Tube, where a great range of video of wide variety of topics. The 

material can be easily modified and adjusted to the aims of a lesson. The video 

education sites with feature video, documentaries, news coverage etc.  

 Except downloading records for reading material or listening, teacher can 

prepare his own records or make a video on the theme.   

 For presenting reading material with use of Power Point program which is 

base program for slide-shows, we can use next model of delivering material:  

 Activity 1 

 The objective is forming of reading/listening skills on the theme ―Food‖ on 

material of the article ―Attentive Waiter‖ [4, 25] 

 Lead-in phase: presentation of vocabulary. Put down the words on a slide 

and make students find relations between them and then let them reconstruct the 

chronicle of the events. If the words are simple you can present them in the format 

of pictures.  

 Activity 2 

 After reading material or listening text, comprehension questions can be 

prepared in the way of video conference it would be more productive if the 

questions are asked by different people, and video clips due to capacities of the 

program can be installed in the presented slide-show.  

 Activity 3 

 Another way to introduce a new language is to use a dialogue build. A 

dialogue is a conversation between two people and in this activity the teacher uses 

the conversation to show the students the language being used in a natural way. 

Dialogue build presentation is set on the material of the article. The students listen 

to the conversation and have a try to remember and rebuild the dialogue.  
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 In conclusion, one may say that presentation technique is not innovation in 

teaching process. But ways to deliver them are revolutionizing. Right technique 

with exact presentation can help a teacher to invent a friendly, rich atmosphere for 

learning foreign language. Good presentation should include such stages as 

rehearse, timing, personal reproach and visual aids.  Visual aids can be presented 

by Microsoft Office Programs including Power Point. Slide-show projection is one 

of the popular visual aids which is considered to be more effective way in 

production of drills directing on development of communicative skills of students. 

For making presentation slides 4 stages are taken into account. The stages are 

purpose of presentation, theme/title, story line, design. Other programs were 

recruited from entertainment in academic purposes are Internet programs, DVDs, 

Ipods etc. Any task programmed on developing 4 basic skills as listening, 

speaking, reading and writing can be delivered by the means and can boost interest 

of students.  And motivation is the main impact on progress in meeting any goal. 

 The native and foreign experience shows that the using new information 

technologies provide: 

- Giving a student the tool of investigation, construction, formation of 

knowledge about objective world, instrument of measuring and etc. 

- Broadening the sphere of independent activity of students on the basis of 

organization different kinds of educational activity (experimental research, 

educational-playing, informational educational activity, also activity 

connected with processing information, such audiovisual information), 

including individual, group and collective work; 

- Individualization and differentiation of educational process by means of 

interactive dialogue, independent choice of regime of educational activity 

and organizational forms of studying; 

- Forming of information culture, components of individual culture, member 

of information society, by means of implementation of informational-

educational activity; 

- Increasing of motivation by means of computer visualization of studied 

objects, phenomena, managing studied objects, situations, ability to choose 

independently the forms and methods of teaching and learning, including 

game situations. 

 Thus along with the development of the process of informatization and  

education the volume and content of educational material changes, programs of 

academic subjects are over structured, the integration of some themes or subjects  

is taking place, that leads to the change of structure and content of educational 

subjects, and consequently to the change of structure and content of education 
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itself. As well as these processes new solutions to the problem of students level of 

education, based on working out and using complex of computerized testing, 

diagnosing methods of control and evaluating of the assimilation level. 
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 ed. Harlow. - 

England: Longman, 2005.  

2. Edward A. ―Approach, method and technique‖ 2
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 ed. Washington, 1993. - P. 

199-202.    

3. Bloomfield L. About foreign language teaching.  2
nd

 ed. Washington, 1993. – Р. 

40-49.   

4. Brown G., Malmkjaer K., Williams J.Performance and competence in Second 

Language Acquisition.- Cambridge University Press, 1996. – 25-34 p 

 

Резюме 

       В данной статье рассматривается проблема информатизации учебного 

процесса, в частности использование технологии презентации на занятиях 

иностранного языка. Цель сообщения - заострить внимание на тех ключевых 

правилах или моментах,  которых должны придерживаться при презентации 

материала.  

Ключевые слова: методы презентаций, обучения иностранным языкам,  

учебный процесс, информационные технологии. 

Тҥйін 

 Берілген мақалада оқу процессінің ақпараттандыру мәселесі 

қарастырылады, әсіресе шетел тілдері сабағында презентация 

технологиясының қолдану. Материалды презентация технологиясы арқылы 

ұсыну кезінде сақтайтын негізгі ережелер мен нұсқауларға назар аудару 

баяндаманың мақсаты болып келеді. 

Тірек сӛздер: презентация әдістері, шет тілі нұсқаулық, оқу процесі, 

ақпараттық технология. 
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ӘОЖ 378.147:811.122 

ОҚУ ҤДЕРІСІНДЕГІ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ РӚЛІ ТУРАЛЫ 

БАЙДРАХМАНОВ Д.Х. 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, 

Шетел тілдерінің теориясы мен тәжірибесі кафедрасының меңгерушісі, 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Тҥйін  

 Мақалада ағылшын тілін оқу барысында кездесетін қиындықтар және 

оларды шешу жолдары қарастырылған. Ағылшын тілін оқыту барысындағы 

кейбір ерекшеліктер сараланған. Танымдық белсенділікті қалыптасыру 

арқылы білім жетістігіне жетуге болады деген тұжырым жасалған. 

Тірек сӛздер: жеке тұлға, педагогикалық технология, таным, белсенділік, 

білім жетістігі, педагогикалық шарттар   

 

 Студенттердің ӛздігінен білім алуы, осы таңда ӛзекті мәселе екенін 

анықтауда, оны зерттеп, ӛзіндік мәнін ашу ӛздігінен білім алуға үйренудің 

қазіргі кезде аса қажет екенін айқындауға зерттеушілер, педагогтар, 

ғалымдар ӛз үлестерін қосуда. Дегенмен, бұл проблеманы зерттегенде 

студенттердің ӛз бетінше оқуын ұйымдастыруға арналған оқу үдерісінен тыс 

жұмыстар аз екені, әлі терең зерттеуді қажет ететіні байқалады. Сондықтан 

алғашқы курстардан бастап ӛз бетінше білім алу біліктері мен дағдыларын, 

танымдық белсенділіктерін қалыптастырумыз қажет. Ол үшін аудиториялық 

сабақтан тыс жұмыстарды жоспарлап, оның сапалы ӛтуіне мән беріп, әр түрлі 

тақырыптар бойынша тәрбие жұмыстарын ӛткізу арқылы студенттердің 

танымдық белсенділігін қалыптастыруымыз керек. Әр студент қоғамдық 

және жеке адамның алуан түрлі қажеттілігін ӛтейтінін түсінуі керек. 

Адамның қажетілігі практикалық, материалдық және рухани болуы мүмкін. 

Практикалық қажеттілігін ӛтеу арқылы адам тіршілігін сақтайды. 

Материалдық қажеттілікті ӛтеу арқылы ӛндірісті, ғылымды, техниканы 

дамытады. Рухани қажеттілігін ӛтеп, ақыл-ойын және эстетикалық талғамын 

кӛрсетеді.  

       Қазіргі таңда білім беретін мекемелердің алдында тұрған негізгі мақсат – 

студенттердің ой-ӛрісін жан-жақты дамыту, оларға қазіргі заман талабына 
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сай білім беру және тәрбиелеу. Ал студентті жан-жақты дамыту дегеніміз 

оның тек қана дене бітімі жағынан ӛсіп жетілуі емес, сондай-ақ студенттің 

жан-дүниесінің байып, рухани ӛсуі, қабілеті мен дарынының анықталып, кең 

ӛрістеуі, парасаттылық ойы мен адамгершілік кӛзқарастарының қалыптасуы, 

олардың іске асырылуы жоғары оқу  орындарында жүргізілетін аудиториядан 

тыс  жұмыстарды   ұйымдастыруға   да байланысты [1].  

        Демек, антикалық дәуірдің ӛзінде-ақ педагогтар білім алушылардың 

ӛзіндік ой-тұжырымын жасау, оны қалыптастыру үшін репродуктивті және 

эвристикалық әдістерді дұрыс қолдану мәселесіне кӛңіл бӛлгені байқалады. 

Білім алушылардың танымдық іс-әрекеті мен белсенділігін оқытудың 

жетілдіру құралы ретінде қарастырып, құнды пікірлер Д.Локк, 

Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци және т.б. еңбектерінде 

айтылды. Танымдық белсенділікті қалыптастырудағы оқыту әдістемесінің 

негізін Я.А.Коменский қалады. Ол дидактикалық ұстанымдарды ұсына келіп, 

танымдық белсенділікті қалыптастыруда оқытушының рӛлі туралы жазған 

болатын. Ол: «Таным бастамасы – сезімнен, бала сезіне білмесе, оның ой-

ӛрісінде ешқандай ӛзгеріс болмайды. Оқытуды зат туралы сӛзбен емес, сол 

затты бақылау арқылы шәкірттің ойын дамыту керек» деп айта келіп, «Мен 

ӛз шәкіртімнің әрқашанда  ӛз бетінше бақылауын, практикада ӛздігінен 

тұжырым жасауын дамытуды білім берудегі негізгі жетістікке жету құралы 

ретінде қарастырамын» деген   болатын. 

        Я.А.Коменский оқытудың мақсаты ғылыми білімді меңгеру және ӛмірге 

пайда келтіру деп білді. Ол «Ұлы дидактикада» заттың не құбылыстың түп 

тамырына жету, анықтау қабілетін дамыту, оны шынайы түсіну және оны 

қолдана білу қажеттігін ерекше атап ӛтті. Я.А.Коменский танымдылық 

қызығушылыққа үлкен мән беріп, оны адамның білім меңгеруіндегі маңызды 

тірек деп санады. Қызығушылықтың ӛзінен-ӛзі пайда болмайтынын, оны 

дамыту қажеттігін Жан-Жак Руссо айтқан. Қызығушылықты оқу-тәрбие 

үдерісінің бӛлінбес бӛлігі деп есептеген К.Д.Ушинский: «ешбір 

қызығушылықсыз тек мәжбүр ету арқылы жүргізілетін сабақ білім алушы 

бойындағы білім алуға деген құштарлықты жойып жібереді» дегенге кӛңіл 

бӛлген [2]. 

       Я.А.Коменскийдің белсенділік туралы осы пікірін Д.Локк одан әрі 

дамытты. Ол оқу әрекетіндегі мотив пен ұмтылыс туралы сӛз ете отырып, 

білім алушыны дамытудағы ізденімпаздықтың маңыздылығын атап кӛрсетті. 

Ж.Ж.Руссо тәрбиенің мақсаты білім алушының шығармашылық тұлғасын 

кӛрсету керектігін айтты. Ол алғаш рет оқыту үдерісіне белсенділік, 
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ізденімпаздық ұғымдарын  енгізді.  

       Американдық психолог, педагог Джон Дьюи білім алушының белсенді 

танымдық іс-әрекетінің маңыздылығын айта келіп, негізгі дидактикалық 

мақсат білімді, материалды беру, түсіндіру емес, ол ӛздерінің тәжірибесі 

негізінде оқыту қажет, тума қабілеттерінің дамуына жағдай жасау қажет 

деген пікір айтты  [3].  

       Танымдық белсенділік жӛнінде кӛптеген ғалымдар Л.П.Аристова, 

М.И.Махмутова, Т.И.Шамова, Е.Б.Ястребова, Н.А.Половникова, 

Г.Н.Кулагина, Р.А.Низамов, Е.В.Коротаева, В.И.Орлова және тағы басқа 

ғалымдар құнды пікірлер айтқан. Қазіргі таңда елімізде танымдық әрекет, 

танымдық белсенділік, ізденімпаздық мәселелерді ӛз зерттеулерінде 

ғалымдарымыз Т.С. Сабыров, Р.С.Омарова, А.С.Мустояпова, 

А.Е.Әбілқасымова, Р.Садықова, Н.Д.Хмель және тағы басқалары кӛтерсе, 

білім алушылардың ӛз бетімен білім алу мәселелері жӛнінде С.С.Смаилов, 

Ж.Т.Дәулетбекова  және тағы басқа зерттеушілер еңбектерінен кӛруге 

болады. 

       И.Я.Лернер ізденімпаздықты белсенділіктің бір маңызды бӛлігі деп санай 

отырып, белсенді ізденімпаз бола алмайсың деген пікір айтты. Білім 

алушылардың танымдық белсенділігі танымдық қызығушылықтан 

туындайды. Г.И. Щукинаның пікірінше, танымдық қызығушылық оқудың ең 

негізгі мотивтерінің бірі бола отырып, оның белгілі бір жағдайларға 

байланысты «жеке тұлғаның іс-әрекеті мен жекелеген әрекеттерінің 

дамуында қуатты түрткі күшіне айналады». Сонымен бұл жағдайлардан білім 

алу ӛздігінен жорамалдауға, бақылауға, іздеуге мүмкіндік алатындай 

дәрежеге жетіп, ӛз бетінше танымдық іс-әрекет жасауға мүмкіндік алады. 

Қызығушылықтың бірінші түріне қоршаған ортадағы дүниенің кейбір 

құбылыстарын түсінуге бағытталған – эмпирикалық және оқиғаларды 

кӛркемдік жағынан бағалай білуге, түсінуге талпындыратын, ұмтылдыратын 

эстетикалық қызығушылықтар жатады. Қызығушылықтың екінші тобына: 

жеке адамдар арасында әр түрлі қатынастарды шешуге бағытталған, әр түрлі 

қоғам ұйымдардың арақатынасын анықтауға негізделген симпатикалық пен 

әлеуметтік қызығушылық жатады. Қызығушылықтың осы аталған 2 түрі 

білім алушылардың меңгеретін білім мазмұнын айқындайды. Қызығушылық 

қай кезде болмасын педагогикалық әдебиеттерде негізгі фактор ретінде 

қарастырылып келді. Оларда қызығушылық жағымды мотивация тудырудың 

негізі деп танылады, қызығушылықты қалыптастырудың жолдары 

кӛрсетіледі: іс-әрекетке жағымды эмоция тудыру; эмоцияның танымдық 
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басым сипатта болуы; іс-әрекеттен туатын жағымды мотивті кӛздеу [4].  

       Қызығушылықты дамыту белгілі бір болмыстағы белгісіз жағдайларға 

қызығудан, оның заңдылықтарын, бір-бірімен қатынасын және ӛзара 

байланысын айқындаудан, одан әрі қарай жалғастырудан тұрады. Ал, 

қажеттілікті қанағаттандыру үшін және алға қойған мақсатқа жету үшін 

адамда қызығушылық пайда болады. Ол-адамның белгілі бір бағыттылығы 

деп жазды Ю.К.Бабанский. А.М.Матюшкин ӛзінің педагогикалық 

зерттеулерінде танымдық ізденімпаздық пен белсенділікті жеке тұлғаға тән 

жиынтық қасиеті ретінде қарастырады. Ол белсенділік пен ізденімпаздық 

ұқсас категориялар емес, сонымен бірге бұл ұғымдардың белгілері де бар 

екендігін айтып ӛтті, ал ізденімпаздық белсенділік белгілерінен тұрады, 

ӛйткені, ӛмір шындығының белгілі бір жақтары қатынаспен сипатталады. 

Бейнелеп айтқанда жеке адамның белсенділігі дегеніміз «серпінді – 

ізденімпаздық, ал ізденімпаздық – тұрақты белсенділік». 

        Оқытудағы білім алушылардың белсенділігін кӛптеген авторлар 

дидактикалық принцип ретінде қарастырады. Алайда бұл пікірге қарсы ойлар 

да айтылып жатады, себебі белсенділік оқыту принципі ретінде басқа 

дидактикалық принциптермен салыстырғанда бағыныңқы жағдайда әділетсіз 

түрде түсетініне тоқталады. Т.И.Шамованың пікірі бұл тұрғыда бізге жақын. 

Оның ойынша, белсенділік маңызды рӛл атқаратындықтан, оған жеке 

дидактикалық категория беру қажет.  

       Ғалым-педагогтар И.Я.Лернер, Р.А.Низамов, Н.А.Половникова, 

М.И.Махмутов, Т.И.Шамова және тағы басқалары ӛз зерттеулерінде 

танымдық белсенділікті әлеуметтік мәдениет тәжірибесін игеруге және жеке 

тұлға қасиеттерін дамытуға бағытталған танымдық нысан мен оқытудың 

дидактикалық ӛзара әрекеті ретінде қарастырады. Танымдық белсенділік 

ұғымына берген анықтамаларында жеке тұлғаның оқудағы іс-әрекет 

жағдайына және анықтайтын педагогикалық шарттарына кӛңіл бӛлді. Кейбір 

зерттеушілер танымдық белсенділік жеке тұлғаның қасиеті, екіншілері – 

жеке тұлғаның қызметі, үшіншілері – оны қажетсінуі мен бейімділігі деп 

түсіндіреді. Жоғарыда аталған ғалымдар сияқты А.Дистервег оқытудың 

негізгі мақсаты ақыл-ой мен қабілетті дамыту деп түсінді. Ол жеке пәндерді 

оқыту арқылы шәкіртті болашақ қызметке керекті білімдермен 

қаруландыруға болатынын және соған ерекше кӛңіл бӛлуді талап етті 

[5]. 

       А.Дистервег оқыту әдістерінің мәнін шәкірттің ақыл-ойын дамытуға 

тигізетін әсеріне қарай бағалады. Ол оқыту үдерісіндегі әңгімелерді ӛте 
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жоғары бағалады. Әңгіме шәкірттің ақыл-ойын дамытады, ізденімпаздыққа, 

талдауға, ойлауға үйретеді деп есептеді.   А. Дистервег оқытушының 

ізденімпаздығы мен белсенділігі жоғары болуы тиістігін және ол білімін 

үнемі жаңартып, толықтырып отыруы керек деп есептеді. А.Дистервегтің 

еңбектерінде алғаш рет қарастырылған оқытудың ӛз бетінше ұстанымының 

біз үшін үлкен маңызы бар болып табылады. Сондықтан оқытушының негізгі 

мақсаты білім алушының ӛз бетімен іс-әрекетін дамытуға бағытталуы тиіс, 

себебі, солар арқылы ғана білім тереңдей түседі деп есептейді. 

        XIX ғасырда танымдық  белсенділік мәселесіне орыстың революционер 

демократтары үлкен мән берді. Олар жан-жақты дамыған, білімді адам 

тәрбиелеп шығаруда ақыл-ой тәрбиесіне ерекше кӛңіл бӛлді. В.Г.Белинский 

оқытудың индуктивті әдісіне кӛңіл бӛлді, соның нәтижесінде оқылатын 

материалды түсіну қабілеті дамиды деп есептеді. «Анализден-синтезге ӛту, 

мысалдан ереже шығару – оқытудағы ең тиімді жүйе», деп жазды ол. 

Революционер-демократтар білімді меңгеру және оқытудың жолдары 

жӛнінде де құнды пікірлер айтты. Олар оқу мен білім алу деген тек қана білім 

деректерін меңгеру еместігін ескертті. Білім алу, оқу-білу, тану жүйесі мен 

әдістерін меңгеру деп санады. 

       Мысалы, Н.Г.Чернышевский еңбектерінде оқытудағы танымдық 

белсенділіктің осындай жағына аса зор кӛңіл бӛлінеді. Ол «Егер біздің 

балаларымыз шын мәнінде білімді боламын десе, білімді ӛз бетімен игере 

алуы, ізденуі керек», деп жазды. Орыс демократтарының еңбектерінде 

танымдық белсенділік ұғымы теориялық екі бағыт бойынша қарастырылды: 

а) тәрбие мақсаты ретінде (тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуы оның 

танымдық белсенділігіне байланысты); ә) оқу үдерісін жеделдету құралы 

ретінде. 

       Мұндай байланыс, әрине, баланың ой-ӛрісін дамытуға мүмкіндік беретін 

оқыту әдістемесін қажет етті. Мұндай әдістемені жасауда К.Д.Ушинскийдің 

қосқан үлесі зор. Ол баланың ой ӛрісінің даму заңдылықтарын, қабілетін 

негізге ала отырып, оқыту үдерісі білім алушының білім алудағы ӛзіндік 

еңбегіне сүйенуі керек екендігін, себебі ӛзіндік ойлау деңгейі олардың ӛз 

бетінше игерген білімі арқылы дамиды деп санады. Ол оқыту үдерісінде 

танымдық  белсенділікке ерекше мән бере отырып, материалдың кӛлемін, 

маңыздылық сипатын және оқыту әдістерін анықтауда білім алушының 

ерекшеліктерін, олардың ой-ӛрісінің даму деңгейі мен қабілетін қатаң есепке 

алуды, материалдың біртіндеп және тізбектеп берілуін әрдайым сақтап 

отыруды, баяндау барысында анықтамалардың, қорытындылардың, 
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тұжырымдардың анық және дәл айтылуын талап етті. Сонымен қатар 

К.Д.Ушинский шәкірттердің ой-ӛрісін дамытудың және олардың ӛздігінше 

білім алуына мүмкіндік беретін дағдыларды сіңірудің маңызды құралы 

ретінде ӛзіндік жұмыстарға    ерекше    мән берді. 

        Жалпы танымдық белсенділік ұғымы жӛнінде ғалым педагогтардың бір 

мәндік пікірі жоқ. В.И.Лозовая әрбір кӛзқарасты қарастыра келе, оларға 

жасалған талдау белсенділікті жеке тұлғаның сипаты деп анықтауға негіз 

беретінін атап ӛтеді, ол адамның әрекетіне қатынасынан кӛрініс табады, бұл 

әрекет ӛз бетінше қызмет етуге дайын болушылық, ұмтылушылық, оны 

жүзеге асыру сапасы, алға қойылған мақсаттарға жету үшін оңтайлы 

жолдарды талдау. Т.И.Шамова мен В.И.Лозоваяның белсенділіктің мәніне 

кӛзқарастарында ортақ пікірлердің кӛп екенін анықтау қиын емес. 

В.И.Лозоваяның келтірген түсіндірулерінде белсенділік жеке тұлғаның 

әрекетке қатынасының сипаттамасы ретінде  айтылады. Ал әрекет пен 

белсенділіктің ара қатынасы қандай   деген   сұрақ  жауап қайтарылмайды. 

       Танымдық белсенділікті түсіндірудің түрлі нұсқаларына (оқуға 

ұмтылушылық пен білімді игеру барысында ақыл-ойды жұмылдырып, ерік-

жігер кӛрсетумен сипатталатын шәкірттің хал-жағдайы; білімді жігерлі түрде 

игеруге дайын болушылық пен ұмтылушылық; ақыл-ой әрекеті; әрекет 

сапасы, т.б.) талдау жасай келе, В.И.Лозовая олардың бәрі осы ұғымның 

елеулі жақтарын толықтырады дегенге меңзейді. Бұл кӛзқарастарды, -деп 

атап ӛтеді ол, жеке адамның білім алуды, қол жеткізген білімін тереңдетуді, 

қоғамның рухани мәдениетін ұғынуды, ӛз қабілетін кӛрсетуді қажетсінуі 

танымдық белсенділіктің қайнар кӛзі болып табылады деген қағида 

біріктіреді. В.И.Лозоваяның қорытындысымен келісе отырып, танымдық 

белсенділіктің жоғарыда келтірілген кӛптеген түсініктемелері орынсыз 

екенін атап ӛтеміз (мәселен, «білімді жігерлі түрде игеру» деген нені 

білдіреді). Екінші жағынан танымдық  белсенділіктің алуан сырлы сипаты 

қандай да болсын бір ғана белгімен кӛрсетуге болмайтын ұғымның алуан 

қырлы сипатын айқын дәлелдейді. Танымдық белсенділік күрделі 

педагогикалық құбылыс болып  табылады, оның мазмұны тек кешенді түрде 

ашу арқылы ғана түсінуге болады [6]. 

        Белсенділік кӛрсеткіштерін талдай келе, В.И.Лозовая осы мәселені 

зерттеушілер кӛбірек ескеретін ұғымдарды бӛліп кӛрсетеді. Танымдық 

белсенділік ұғымының мазмұнына түрлі авторлардың түрліше мағына 

беретінін ескерсек, бұл параметрлердің жиынтығы тым әртекті болып 

шығады (мұнда ауқым да, кеңдік те, мүдде де, дайындық та, еске түсіру 
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белсенділігі де, тағы басқалары да бар). Тегінде, белсенділіктің бӛліктеріне 

қарай белсенділік деңгейлерінің түрліше сатыда болуы мүмкін деген меңзеу 

В.И.Лозовая зерттеулерінде орындалған белсенділік деңгейлерін жүйелеудің 

неғұрлым маңызды да қисынды нәтижесі болса керек. Белсенділік адамның 

әрекетке қатынасында: ӛз бетінше әрекет етуге дайын болушылықта, 

ұмтылушылықта, алға қойылған мақсаттарға жету үшін оңтайлы жолдарды 

таңдауда кӛрініс табатын жеке тұлғаның сипаты ретінде айқындалады. Атап 

айтқанда, жеке адамның әрекетке қатынасының тұрақтылығына қарай, 

белсенділік пен интегралдық белсенділікті ажырату керек. Белсенділіктің 

соңғы түрі жеке адамның сапалы танымдық әрекеті берік қалыптасқан 

қажетсінумен, жағдайға байланысты қажетсінуге тәуелдігі шамалы және 

жеке тұлғаның бағдарлануын білдіретін осы әрекеттің күшті тұрақты 

мотивтерімен сипатталады. 
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Резюме 

В этой статье рассматриваются трудности в изучении английского 

языка и способы их решения. Исследуются некоторые особенности 

преподавания английского языка. Выдвигаются предложения для 

совершенствования качества образования обучающихся. 

Ключевые слова: индивид, педагогическая технология, познание, 

активность, педагогические ситуации.  
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Difficulties in studying of English are considered in the article. Some 

features of teaching English ways of solution are investigated. Proposals for 

improvement of quality of education of the trained are made. 

Key words: personality, pedagogical situation, cognition, activity, pedagogical 

technology. 
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ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  АҒЫЛШЫН ТІЛІ 

САБАҒЫНДА ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

Мҧқанова Зура Атагелдіқызы  - Абай атындағы ҚазҰПУ Кӛптілді білім 

беру институтының арнайы мақсаттағы шетел тілдері кафедрасының 

                                            аға оқытушысы  

Аңдатпа  

Ағылшын тілі сабағында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, студенттердiн сӛздікқорынмолайту, түсінгенін айта білу, 

шығармашылыққа білетіне жол ашу. 

Тiрексӛздер: сӛйлеу этикетi, педагог этикасы, карым-катынас, әдiс-тәсiл. 

Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану басты мақсат болып отыр. Олтек қана техникалық құрал 

емес,сонымен бірге жаңа ақпараттық, коммуникациялық технология және 

білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісіболып отыр. 

Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда 

ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

тӛмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап кӛрсетті: Компьютерлікт 

ехниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және 

телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялықэ лектрондық 

оқулықтарды оқу үрдісіне тиімдіпайдалану арқылы білімсапасын кӛрсету. 
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Сонымен қатар тәуелсізеліміздің болашағы - жарқын, білімді, парасатты, ӛз 

ана тілмен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сӛйлеп,ӛз елін, халқын, 

мәдениетін шетелге таныстыра алатын үштілде еркін сӛйлейтін азамат болып 

шығуы керек деген еді. 

  Оқыту технологиясын жаппай ендіруді зерттеушілер 60-шы 

жылдардың басына жатқызады және оны алғашында американдық, 

алодансоң европалық мектептің қайта ӛрлеуімен байланыстырады. Шетелдегі 

қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды неғұрлым танымал 

зерттеушілері: Дж. Кэролл, Л.Н. Ланд, Ю.К. Бабанский, Л.М. Эрдиев, Н.П. 

Раченко, Л.Я. Зорина, В.П. Беспалько, М.П. Хомерики және басқалардың 

ғылыми еңбектерінде кӛрсетілген. 

Қазіргі уақытта технологиялар білім берудің бір түрі ретінде 

қарастырылады және психодидактика, қоғамдық психология, кибернетика, 

басқару және менеджмент теорияларында бағаланады. 

Педагогикалық технология – педагогикалық іскерліктердің жетістігіне 

жеткізетін ғылыми жобалау және нақты ӛндіру. Сонымен педагогикалық 

процесс белгілі жүйе принциптерінде құрылатын болғандықтан, 

педагогикалық технология сыртқы және ішкі болып бӛлінеді. Осы 

принциптерді жалғастырмалы орындау олардың объективті қарым-

қатынасында және педагогтің тұлғасын толық кӛрсететін жинағыретінде 

қарастырылуы мүмкін. 

Міне, осындай педагогикалық технологияның оқыту әдістемесі және 

әрбиелеу жұмысынан айырмашылығы байқалады. Егер ―әдістеме‖ үғымы, 

оларды орындауға қатысты емес оқытудың әдістері және тәсілінің 

жиынтығын қолдану кӛпкейіпкерлік белгілерінде жинақтауын анықтайды. 

Осыдан келіп, яғникез-келген педагогикалық тапсырма тек қана белгілі 

жетілдірілген педагог маманның іс-әрекетімен негізгі технологиялардың 

кӛмегімен тиімді шешіледі. 

Педагогикалық технологиялар, оқыту технологиялары (дидактикалық 

технологиялар) және тәрбиелеу технологиялары ретінде қарастырылуы 

мүмкін.В.В. Ликан бұл технологиялардың неғұрлым маңызды белгісін бӛліп 

кӛрсетеді. 

Қазіргі заман мұғалімі тек ӛз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи - 

танымдық, педагогикалық – психологиялық сауатты, саяси – экономикалық 

білімді және ақпараттық – коммуникациялық білімді және ақпараттық – 

коммуникациялық технологияны жан – жақты меңгерген ақпаратты 

ққұзырлы маман болу керек. 
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Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, компьютер 

технологиясының кілті екені белгілі. Ағылшын тілі – ұлы әдебиет тілі. Бұл 

тілде әлемге әйгілі Вильям Шекспир. 

Инновациялық технология және шетел тілі 

Шет тілі – қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-

экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар кӛзі. 

Қазір шет тілін оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді оқытуда 

интерактивтік тәсіл, ойындар, екеуаралық пікір таластар, сонымен бірге 

ақпараттық технология, интернет, компьютер қолданылуда. 

Оқытудың ақпараттық технологиясы – бұл ақпаратпен жұмыс жасау 

үшін арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және 

техникалық құралдар (кино, аудио және видео құралдар, компьютерлер, 

телекоммуникациялық желілер). 

Оқытудың ақпараттық технологиясы – білімді жаңаша беру 

мүмкіндіктерін жасау(педагогикалық іс-әрекетті ӛзгерту),білімдіқабылдау, 

білім сапасын бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-

жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну 

керек. 

Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – «оқушыларды 

ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың 

іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып табылады. 

Шет тілін оқытуда заманына сай кӛрнекі құралдар, аудио материалдар 

қолдану, мультимедиялық құралдарды пайдалануға үлкен мән беру керек. 

Сабақ барысында техникалық құралдарды (бейне магнитофон, теледидар, 

проектор,компьютер) пайдалану студенттердің ӛз тілінде сӛйлейтін 

адамдардың тілін тыңдап, оны кӛзбен кӛре отыра ақпарат алуына кӛмегі 

тиеді. Бұл жағдай студенттердің сӛйлеу деңгейін жақсартуына кӛмектеседі. 

Тыңдау арқылы олар ӛздерінің сӛйлеудегі қателерін жӛндей алады. Бұл 

«аудирование» терминінің ӛзі де шет тілін тыңдап, оны түсіну деген мағына. 

Аудио немес ебейне таспаларды тыңдағанда коммуникативті жаттығулар 

жасалу керек. Алынып отырған тапсырмалардың жеңіл-қиындығын ескере 

отыра, жаңа сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдаланып, диалог және монолог 

құрастырусияқты жаттығулар жасалуы қажет. Бейнефильмді кӛріп отырып, 

жаңа сӛз немесе сӛзтіркестері кездескенде тоқтап, сол сӛздерд қайталап және 

әрбір кӛріністен кейін сұрақтар қойып отырған жӛн. Сабақтың қорытындысы 

ретінде тест сұрақтарын беріп, нәтижесін тексеріп, бағалау қажет. 
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Электрондық білім беру пайдалану арқылы даралып оқытуға 

Ақпараттық-коммуникациялықтехнологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

1.Мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдау (музыкалық немесе дикторлық 

дайындау, анимация бейне-клиптер,слайд-шоу). 

2.Жүйенің басқару құрылымы – оқытушы ӛз ойын, кӛзқарасын, ӛз кезегіндегі 

материалдық ұсынылымын, әр түрлі аудиторияға бірғана оқу мәліметтерін 

ұсынуға мүмкіндік алды. 

3. Білімді бақылау арқылы нәтиже алу, бағалау. 

Ақпараттық технологияны шетел тілі абақтарында пайдалану нәтижесінде 

тӛмендегідей жетістіктерге қол жеткіземіз. 

1. Сӛзжұмбақ, кестелерді құру үшін дербес компьютерд іқолдану арқылы 

грамматикалық және лексикалық оқу материалдарын ӛңдеу. 

2. Ағылшын тіліндегі сӛздерді сауатты жазу мен  кӛркемдеп безендіруді 

үйретеді. 

3. Дербес компьютерді пайдалану арқылы оқушылардың ӛзіндік және жұмыс 

жасауды игеру мен білім алуды кеңейту. 

4. Интернет желісін пайдалану арқылы оқушылар электрондық пошта 

арқылы хат-хабар-алмасу, ӛзінің ойын еркін жеткізу. 

Қазақстан Республикасының мемлекет аралық тілі – ағылшын тілін 

жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі күннен-күнге ӛзекті болып келеді. 

Тілді ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл 

үйренушінің ӛз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіндегі ықпал ететін 

тиімді жүйе болып табылады. Соныменқатар, оқушыларинтеллектуалдық, 

шығармашылық және коммуникативтік істерін дамыта алады, оқушының оқу 

белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға 

шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. 

1.Қазақстанмектебі. 2008 ж. №6 «Ақпараттық технологиялардың тиімділігі». 

2.Қазақстан мектебі. 2006 ж. №4«Инновациялық педагогикалық 

технологияларды қолдану тетіктері». 

3.Қазақстан мектебі. 2008ж. №11«Электрондық оқулықтарды пайдаланудың 

педагогикалық ұстанымдары». 
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4.Қазақстан мектебі. 2009 ж. № 8 «Электрондық оқытудың әдістемелік 

аспектілері». 

Резюме 

 Уроки английского языка с использованием новых информационных 

технологий, ля повышения словарного запаса студента, развить творческие 

способности. 

Ключевые слова: этикет разговора,этикет педагога, отношения, методика. 

Resume 

English lessons with using of new information technologies to improve the 

student's vocabulary develop creativity. 

Keywords: Etiquette of conversation, etiquette of the teacher, the attitude, 

procedure. 
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Annotation  

In this article were considered the positive effects of multimedia and its 

implementation in foreign language teaching. Were reviewed and analyzed many 

proceedings of researchers from different recourses on this theme and were made 

conclusions how to use them effectively in teaching foreign language.The 

importance of using multimedia in teaching foreign languageand its main aim was 

proved.Were analyzed the advantages and disadvantages of using multimedia. 

Analysis on problems arising from application for multimedia technology in 

foreign language teaching was discussed. Was researched the role of a foreign 

language teacher in the multimedia environment. 
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      Nowadays, the stereotyped traditional teaching methods and environment are 
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unpopular while multimedia technology featuring  audio, visual animation effects 

naturally and humanely makes us more  access to information.The multimedia 

courseware can offer the students abundant information;more plentiful than 

textbooks, and help them to  get of  displays vivid cultural background, rich 

content and true-to-life language materials, which are more natural and closer  to 

life. The new era assigns new challenges and duties of the modern teacher. The 

tradition of English teaching has been drastically changed with the remarkable 

entry of technology. Multimedia as teaching material presents a new method in 

educational process in schools. Technology as multimedia provides so many 

options making teaching interesting and more productive in terms of 

improvements. In the recent years the issue of application of the new technologies 

are more often 

brought up in secondary schools. It is not only applying new technical means but 

also new forms and new teaching methods, it is a new approach to teaching 

process. 

Those who use multimedia as a teaching tool find that it adds more interest to the 

class, because students become interested in multimedia and computers, they 

learn more language skills. The integration of multimedia is more effective than 

using the teacher center model solely. Multimedia effectiveness lies in the ability 

to expose students to real situations, language use and pronunciation through 

video, sound, graphics and computer interaction. 

In a last decade we saw numerous research studies suggesting that various forms of 

computerized media or multimedia may provide an environment that fosters the 

learning of foreign language vocabulary suggests that when pictures are added to 

the meaning, the number of signals connected with the message increases. Viewers 

then will be more probable to keep the message in mind. Therefore, the results of 

the past research appear to sustain the aspect that the use of subtitles causes multi-

sensory processing, interacting with audio, video and print mechanisms. Growth 

will happen naturally as students watch videos, listen to music, watch television 

shows, listen to stories and talk to each other. This is one of the keys to indirectly 

using activities for teaching vocabulary. Multimedia is an effective and engaging 

tool that can be used to improve vocabulary acquisition for all learners and engage 

them in the learning process. Today many schools in Kazakhstan have Internet 

access. In 2020, It can be assumed that access to information and communication 

technologies will continue to improve with the increased availability of IT services 

and certainly all schools will use this technology in their classes in teaching 

different courses and of course in teaching English as a foreign language.  

There are various choices of multimedia programs to be used in language learning. 

Some are interactive (in which the computer and the users can interact to each 

other's stimulus), some others are not (the users just use the computer without 

being given any feedback by it). The use of modern didactic means and multimedia 

helps to increase students´ motivation and it enlivens the whole teaching process as 



29 

 

well. The use of multimedia for teaching vocabulary is effective in some studies. It 

is known from SLA research that words associated with actual objects or imagery 

techniques are learned more easily than those without it. These features are 

relatively easy to present in multimedia programs, i.e., pictures, videos, which can 

bring different types of information in addition to traditional definitions of words. 

Function and history of Multimedia 

Multimedia geared toward language learning combines English sounds, usage, 

video, pictures, animation and interactive games that help students practice certain 

grammar structures, concepts and ideas. Most multimedia language programs come  

on CDs or DVDs, or are offered over the Internet. 

Although multimedia is possible because of computer technology, its development 

has been a long time in the making. The idea of integrating multimedia in foreign 

language studies began in the 1950s when small language schools began to use the 

phonograph, movies and the tape recorder as tools in English language teaching. In 

the '70s and '80s, language audio and video courses were improved through the 

added use of video projectors and slide shows. By the late 80‘s and early 90‘s, 

language labs were part of many of the more expensive language schools 

throughout the world. However, by the mid '90s many multimedia language 

programs became available for teachers over the Internet. These programs used the 

personal computer and were sold at a much more affordable price to even the 

smallest of English language schools, allowing teachers to bring more interactivity 

and fun into the language learning process. 

Why is multimedia so important in the process of foreign language teaching? 

Its use should correspond to students‘ level of proficiency, state of mind and 

overall conditions in the whole group or classroom. However, an evaluation of 

mutually interconnected issues related to teaching process is an inseparable part of 

using any teaching aid, including computers. Good didactic aids can be helpful 

both in the teaching and learning processes. They can be designed in a way so that 

they respect individual differences and endowments of the learner, including 

learning styles. 

Every day, we face the infinity of information that needs to be selected among 

many and then appropriately used. Multimedia technology has become a part of 

every-day activities in such an amount that present generations must be computer 

literate no matter what his/her expert of scientific field might be. Such a situation 

introduces an idea of on-line web-based curricula in order to respond to increasing 

demands from society and industry the same. 

The new technology helps the teacher with the educational process, presents new 

possibilities of creative work and two way communication, and furthermore 

presents teachers with a challenge to provide an active participation of all students. 

Many modern language teachers have come to accept multimedia as a viable 

means of teaching language acquisition. Those who use multimedia as a teaching 
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tool find that it adds more interest to the class, and because students become 

interested in multimedia and computers, they learn more language skills. The 

integration of  multimedia is more effective than using the teacher center model 

solely. Multimedia effectiveness lies in the ability to expose students to real 

situations, language use and pronunciation through video, sound, graphics and 

computer interaction. 

There are other advantages of using multimedia. The multimedia courseware can 

offer the students abundant information;  more plentiful than textbooks, and help 

them to  get of  displays vivid cultural background, rich content and true-to-life 

language materials, which are many natural and closer  to life. The integration of 

multimedia is more effective than using the teacher center model solely. 

Multimedia effectiveness lies in the ability to expose students to real situations, 

language use and pronunciation through video, sound, graphics and computer 

interaction.Words associated with actual objects or imagery techniques are learned 

more easily than those without it. 

Except of advantages there are also some disadvantages.Multimedia devices during 

teaching, teachers may be turned into slaves to the multimedia and cannot play the 

leading role in teaching, It is observed in practice that a lot of teachers are active in 

multimedia technology application but not proficient enough to handle it 

confidently. In class, they are standing by the computer and students are fixing 

their attention only on the screen, and therefore, there is no eye contact between 

teachers and students. 

While speaking of the teacher and of teacher‘s role we have to consider his attitude 

as well, because the teacher‘s attitude is the basic element within the group of 

elements which integrate the teaching of a language with multimedia. That is to 

say, if the teacher does not agree with the system he is using, with the method, with 

the quality of the software his students are using; if he believes that the software is 

not the appropriate one for his students to reach their objectives, and in sum, if 

there is a lack of motivation or an unfavorable attitude on the part of the teacher, 

this attitude will be directly transmitted to the student and the system will fail. In 

the multimedia environment it is the role of the teacher to provide the enthusiasm 

for it and explain the relevance of it because ―humans are powerful and computers 

are powerful, and together, they are extremely powerful‖ [1].  

One-way communication is out, and the role of the teacher changed from that of 

the authority to that of the consultant and the facilitator. Particularly in language 

teaching, where it is so important that the learner feels confident, this teacher‘s role 

is of great advantage. Many of our students are so familiar with the new media that 

we can equalize and expertise.   
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In conclusion, this research has discussed the role of a foreign language teacher in 

the multimedia environment. It has also managed to come up with a few 

recommendations for people who are directly involved in the educational context 

and those who are interested in integrating multimedia computers in their 

undertakings. Relating to the benefits of integrating the computer in the foreign 

language classroom, teachers must make use of the computer in their classes. 

Integration of Internet technology in language classrooms is obviously something 

new to some students. It is hoped that it will boost the students‘ motivation to excel 

in the course and indirectly stimulate their interest to make English (or any other 

foreign language) a part of their lives. Teachers must also be aware of their 

function in the digital age, i.e. they will need to get more involved in the new 

technologies in order to continue improving their teaching skills. 

M. Hausner points out some relevant facts related to the use of multimedia. We 

will mention at least some of them as we consider them to be of great importance. 

When using multimedia in the teaching process, the work shifts to multimedia 

classroom. Ideally, the application of multimedia should not take more than 30 

minutes because otherwise, the attention and motivation decrease. Experienced 

teacher takes this fact into consideration. Computers and CD-ROMs have changed 

traditional teaching methodology and they have made the teaching process more 

illustrative. Learners work more actively and they are more independent and 

determined in the process of achieving their learning objectives. Their relationship 

to learning is more conscious and their motivation increases. Learners´ attention is 

occupied throughout the whole presentation. As a result, their willingness to 

understand a particular subject matter increases as well. When selecting a 

particular multimedia programme, the teacher as to consider its appropriateness 

because not all students have the same abilities, knowledge and experiences. Not to 

mention the fact that there are substantial differences also in connection with 

students´ abilities to use modern technologies. The teacher becomes a counsellor, a 

methodologist and it is dependent upon him/her which teaching conditions he/she 

creates, or which speed of teaching he/she sets. The teaching tempo dictates the 

organizational form of a lesson. It is essential for the teacher to know the content 

of multimedia application, which he/he intends to use during the lesson. Regardless 

of the level of difficulty of a particular lesson planning and preparation, the level of 

success that is achieved is always dependent upon the degree of pedagogical 

transformation. In other words, it depends on the teachers´ ability to present the 

language input in an interesting, captivating way. 

During the teaching progress, the most common function of multimedia is to assist 

or support the teacher. The appropriately-designed instruction media could not 

only assist teaching, but also promote learning effect. More recent studies 

examined the effect of extended use of computers on reading achievement, the 

effect of computer instruction on reading rate and reading comprehension; the 

effects of multimedia software on reading comprehension and vocabulary 

acquisition, as well as the relationship between vocabulary development and 



32 

 

reading comprehension. Multimedia is an effective and engaging tool that can be 

used to improve vocabulary acquisition for all learners and engage them in the 

learning process. Today many schools in Kazakhstan have Internet access. In 2020, 

It can be assumed that access to information and communication technologies 

(ICTs) will continue to improve with the increased availability of IT services and 

certainly all schools will use this technology in their classes in teaching different 

courses in teaching foreign language.  

Using multimedia is more effective in teaching foreign language than traditional 

methods. It has a positive effect on memorization of vocabulary. Therefore, the use 

of multimedia provides the bridge to a deeper understanding. 
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Резюме 

В этой статье были рассмотрены положительные эффектымультимедийных 

технологий и ее реализации в обучении иностранным языкам. 

Былирассмотрены и проанализированы многочисленные труды 

исследователей из разных ресурсов на эту тему и были сделаны выводы, как 

эффективно использовать их в преподавании иностранного языка. Было 

доказано важность использования мультимедийных технологий в 

преподавании иностранного языка и его главной цели. Были 

проанализированы преимущества и недостатки использования 

мультимедийных технологий. Был исследовал роль преподавателя 

иностранного языка в мультимедийной среде. 

Kлючевые слова: мультимедиа, обучение иностранным языкам, 

преимущества, недостатки, роль учителя 

Тҥйін 

Бұл мақалада мультимедиалық технологиялардың оң әсері және оны шет 

тілдерін оқытуда жүзеге асырылуы зерттелінді. Осы мәселе бойынша 

шеттілінтиімдіоқытудаолардықалайпайдаланукеректігіқаралдыжәне  
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Осы тақырып бойынша әртүрлі дереккӛздерден зерттеушілердің кӛптеген 

жұмыстары талданды. Шет тілін оқытуда мультимедиялық технологияларды 

қолданудың маңыздылығымен оның негізгі мақсаты дәлелденді. 

Мультимедиялық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мен 

кемшіліктеріне талдау жасалынды. Мультимедиалық ортадағы шет тілі 

оқытушыларының рӛліз ерттелді.  

Тірек сӛздер:мультимедиа, шет тілдерін оқыт, артықшылықтар, кемшіліктер, 

оқытушының рӛлі 
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Аннотация 

В  настоящее  время  существует  немало  методик  для  изучения  

иностранного  языка  в  высших  учебных  заведениях.  Каждый  из  методов  

имеет  определенные  особенности,  некоторые  обладают  большей  

популярностью  и  считается актуальным,  некоторые  меньшей.  В  этой  

статье  будут  рассмотрены  основные  методики  для  изучения  студентами  

английского  языка. 

В  современном  мире  английский  язык  пользуется  огромной  

популярностью,  более  того,  этот  язык  является  языком  международного  

общения,  его  знают  во  всем  мире.  На  сегодняшний  день  существует  

огромное  множество  методик  для  преподавания  английского  языка.  

Кроме  того,  регулярно  разрабатываются  новые,  поэтому  теперь  каждый  

преподаватель  может  выбрать  для  себя  оптимально  подходящую  

методику  работы. 

Ключевые слова: коммуникация, мышление, сознание, речь, симуляция, 

концепт, ассоциация, иллюстрирование, языковая среда, язык-посредник, 

восприятие, индукция . 

 

В  настоящее  время  при  преподавании  иностранного  языка  в  

высших  учебных  заведениях  чаще  всего  используются  классические  

методы.  А  именно: 

1.  Прямой  метод. 

2.  Грамматико-переводной  метод  обучения. 
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3.  Аудиовизуальный  и  аудиолингвальный  методы. 

4.  Коммуникативный  метод. 

В  этой  статье  мы  рассмотрим  каждую  из  приведенных  методик  

более  подробно. 

Прямой  метод  обучения  иностранному  языку 

Суть  данной  методики  состоит  в  том,  что  преподаватель  больше  

внимания  уделяет  изучению  непосредственно  разговорного  языка,  

который  используют  в  повседневной  жизни.  Разработчики  этого  метода  

посчитали,  что  язык-посредник,  то  есть  язык,  на  котором  ведется  

преподавание,  тормозит  изучение  иностранного  языка.  Таким  образом,  

студентов  искусственно  вводят  в  мир  изучаемого  ими  языка.  

Все  занятие  ведется  на  английском,  объяснения  и  новые  темы  

преподаватель  также  должен  давать  на  английском  языке.  Используется  

только  англоязычная  литература.  

При  обучении  английскому  языку  путем  такого  метода,  роль  

преподавателя  в  успешном  усвоении  знаний  студентами  является  

ключевой.  То  есть  речь  его  должна  быть  абсолютно  четкой  и  

правильной,  произношение  должно  быть  идеальным,  так  как  обучаемые  

постоянно  будут  повторять  именно  за  преподавателем.  Идеальным  

вариантом  для  прямого  метода  обучения  будет  сделать  преподавателем  

носителя  английского  языка  [4,  с.  147]. 

Грамматико-переводной  метод 

Грамматико-переводной  метод  является  основным  в  современной  

системе  образования.  Это  классический  метод,  которые  используется  

уже  не  одно  десятилетие.  Такая  его  распространенность  обусловлена  и  

тем,  что  большая  часть  преподавателей  сами  обучались  при  помощи  

такого  метода.  

Цель  грамматико-переводного  метода  —  научиться  читать  и  переводить  

при  помощи  грамматических  правил.  

К  недостаткам  данного  метода  можно  отнести  и  то,  что  

лексической  части  уделяется  недостаточно  внимания.  Изучение  лексики  

сводится  к  механическому  заучиванию  слов.  Чтение  и  перевод  

выполняется  в  строгой  форме.  Кроме  того,  тексты,  предлагаемые  для  

чтения,  обычно  относятся  к  сложной  художественной  литературе,  

следовательно,  студент  изучает  только  литературный  язык.  Попав  в  

языковую  среду,  ему  будет  очень  сложно  понять  окружающих  даже  при  

хорошем  знании  литературного  языка. 

Аудиовизуальный  и  аудиолингваланый  методы 

Суть  обоих  методов  состоит  в  передаче  языка  через  четкие  

структуры,  заучивание  происходит  при  помощи  аудио  и  видеозаписей.  
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Аудиовизуальный  метод  обучения  подразумевает  иллюстрирование  

речи  соответствующими  картинками,  то  есть  студентам  показывают  

видеоролики,  художественные  и  документальные  фильмы  на  английском  

языке.  В  этом  случае  у  обучаемых  работает  одновременно  два  канала  

восприятия  —  зрительный  и  слуховой,  в  результате  чего  в  голове  

студентов  возникают  ассоциации,  что  позволяет  лучше  запоминать  язык.  

Целью  методов  является  овладение  живым,  разговорным  языком  [1,  с.  

411]. 

Оба  метода  построены  на  индукции  —  обучение  проходит  от  

правила  к  примеру.  Учитывая  все  вышесказанное,  можно  заметить,  что  

для  студентов  вузов,  которые  не  специализируются  на  изучении  языков,  

аудиолингвальный  и  аудиовизуальный  методы  подходят  только  в  том  

случае,  если  они  используются  в  комплексе  с  другими  программами  

обучения  [5,  с.  109]. 

Коммуникативный  метод 

В  настоящее  время  все  большее  количество  преподавателей  

обращаются  к  коммуникативному  методу  изучения  английского  языка.  

Объектом  этого  метода  является  сама  речь,  то  есть  такая  методика  в  

первую  очередь  учит  общаться.  

Коммуникативный  метод  подразумевает  большую  активность  

студентов.  Задачей  преподавателя  в  данном  случае  станет  вовлечь  в  

беседу  всех  присутствующих  в  аудитории.  Для  лучшего  запоминаний  и  

использования  языка  необходимо  загрузить  все  каналы  восприятия. 

Суть  коммуникативного  метода  заключается  в  создании  реальных  

ситуаций  общения.  При  воссоздании  диалога  студент  имеет  возможность  

применить  на  практике  все  полученные  знания.  Очень  важным  

преимуществом  коммуникативного  метода  можно  считать  то,  что  он  

обладает  огромным  разнообразием  упражнений:  здесь  используются  

ролевые  игры,  диалоги,  симуляция  реальной  коммуникации  [2,  с.  85]. 

Первое  время  коммуникативный  метод  отвергался,  однако  сейчас  

он  снова  занимает  лидирующие  позиции  наряду  с  традиционным  

грамматико-переводным  методом.  Большинство  преподавателей  

современных  вузов  отдают  предпочтение  именно  этим  двум  методам,  

причем  нередко  они  используются  в  комплексе.  Прямой  метод  в  

высших  учебных  заведениях  применяется  крайне  редко,  отчасти  это  

связано  с  отсутствием  настоящих  носителей  языка  среди  преподавателей,  

а  отчасти  с  тем,  что  уровень  подготовки  студентов  после  школы  

слишком  низок.   

Аудивизуальный  и  аудиолингвальный  методы  в  чистом  виде  не  

используются  вовсе,  однако  очень  многие  преподаватели  университетов  

и  институтов  время  от  времени  проводят  занятия,  опираясь  на  такие  
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методы.  Это  позволяет  разнообразить  общеобразовательную  программу  и  

заинтересовать  студентов. 
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Resume 

Now there are many techniques for learning of foreign language in higher 

educational institutions. Each of methods has certain features, some possess bigger 

popularity and it is considered actual, some smaller. In this article the main 

techniques for studying by students of  English will be considered. 

In the modern world English enjoys wide popularity, moreover, this 

language is language of the international communication, it is known around the 

world. Today there is a huge set of techniques for teaching English. Besides, are 

regularly developed new therefore now every teacher can choose optimum suitable 

technique of work. 

Key words: communication, thinking, consciousness, speech, simulation, concept, 

association, illustration, language environment, intermediate language, perception, 

induction. 

 

Тҥйін 

 Қазіргі уақытта  жоғары білім орнында  шетел тілін оқытуда кӛптеген 

әдістер бар. Әрбір әдіс танымал болып табылады және кейбіреулерінің 

белгілі бір ерекшеліктері бар.  

Бұл мақалада ағылшын  тілін оқитын студенттерге арналған негізгі әдістерді 

талқыланады. 

Бүгінгі әлемде ағылшын ӛте танымал, шын мәнінде халықаралық қарым-

қатынас тілі болып табылады, бүкіл әлемде белгілі. Бүгін, ағылшын тілін 

оқыту әдістері кӛп. Сонымен қатар, тұрақты сондықтан қазір әрбір мұғалім  

ӛз жұмысында үздік қолайлы әдісін таңдай алады және әзірлейді. 

 

Тірек сӛздер: коммуникация, ойлау, тілдік орта, қауымдастық, суреттеу, 

сана, сӛз, сіре концепт тіл-арашашы, аңғару, индукция. 
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ӘОЖ 378.016:811.111:004 

                                 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІ              

САБАҒЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

Шангереева Шолпан Таубалдиевна 

Абай атындағы ҚазҰПУ Кӛптілді білім беру институтының 

арнайы мақсаттағы шетел тілдері кафедрасының 

аға оқытушысы 

Аңдатпа 

Оқушыларға шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде 

игерту.Ӛзара мәдени қарым-қатынас процессінде сӛздікті қолдана алу 

қабілеттілігі-ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технология құралдарын 

қолданудың  басты мақсаты. 

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жасұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтағдыры 

ұстаздың қолында» 

                                                                                                     Н.Ә.Назарбаев 

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гӛрі нұрлы болуына ықпал етіп, 

адамзат қоғамын алға апаратынқұдіретті күш тек білімге ғана тән. Олай 

болса, білім беруді ізгілендіру, ақпараттандыру – бүгінгі аман талабы. 

Ақпараттық білімнің, орта мен адамның ӛзара қарым-қатынасын үйлесімді 

ету және жаңа ақпараттық қоғамда ақпараттық технологияны пайдалану, 

ақпараттық мәдениетпен байланысын кеңейту мүмкіндіктері мол. 

Ӛркениеттің ӛсуі ақпараттық қоғамның қалыптасуымен тікелей байланысты 

екенін ескерсек, қазіргі кездегі білім мен техниканың даму деңгейі әрбір 

адамға сапалы және терең білім мен кәсіби іскерліктердің болуын, жастардың 

белсенді шығармашылықпен жұмыс істеуін талап етеді. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-

қатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен 

қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғамның негізгі 

талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау-

құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны 

пайдалану дағдыларын қалыптастыру және оқушы әлеуметінің ақпараттық 
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сауатты болып ӛсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни 

ақпараттық қоғамға бейімдеу.  

Біздің мемлекетімізде жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып 

келе жатқаны сӛзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және 

мультимедиялық құралдарды қолданудың сабақ ӛту барсында ӛтетиімді тәсіл 

екені белгілі.Бұл құралдың қуаттылығы соншалықты онымен бірге білім 

жүйесіне жаңа әдістер мен бірге әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы 

(шығармашылығы) енгізілді. Компьютерлік және ақпараттық технологиялар 

заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және 

мультимедиялық – электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді 

қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және 

мультимедиялық – электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және 

білім беру процесінде терең қолдану.  

Әр мұғалім сабақ ӛткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін 

жаңа технологияларды пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, 

интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың 

қызығушылығы арта түсері анық. 

Күнделікті ағылшын тілі сабағын әр түрлі әдіс-тәсілдерд іқолдану 

арқылы ӛткізу оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра түседі. 

Сабақтың мазмұны, түрі, оқыту әдістері,теориялық және практикалық 

құндылығы жоғары болғансайын, сабақ жоғары деңгейде ӛтеді. Оқушының 

пәнге деген қызығушылығына рттыру-мұғалімнің ӛз еңбегін ұтымды 

ұйымдастыра отырып, жаңа сабақ үлгілері мен оқушылардың 

шығармашылық ізденуін қалыптастыру, оқушыларға сұрақ қою, жұмбақ 

жасыру, танымдық ойындарды ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. 

Сондықтан да әр сабақты бір-біріне ұқсатпай сайыс, конференция, жоба 

қорғаусияқты түрлендіріп ӛткізуге болады. 

Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, танымдық іс-әрекеттерін 

қалыптастыру, шығармашылықпен ӛз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру 

барысында ӛз іс-тәжірибемде жаңа технологияларды тиімді пайдаланып 

отырамын. 

Соңғы жылдары заман талабына сай күнделікті сабақта ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды, компьютерді, электронды оқулықтарды, 

лингофонды, электрондық байланыс жасау, ақпарат алмасу, интернет желісін 

пайдалану, электронды пошта, on-line сабақтар ӛткізу арқылы іске асуда. 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық және 

электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны пайдаланғанда: 

• лексиканы оқып үйретеді; 

• сӛйлеу ырғағын; 

• диалог, монолог және рӛлдік ойындарды; 

• хат жазуға үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға 

кӛмектеседі. 
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Қазіргі кезде ағылшын тілі мен компьютер, телекоммуникациялық 

құралдарды меңгеруді уақыттың ӛзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары 

олардың рӛлі зорая түсуде. 

Сабақты 3 кезеңге бӛлем. 

1-кезең 

-    бұл кезде оқушылар ӛз бетімен ӛткен тақырыпты еске түсіреді 

-    оны жаңа сабақпен байланыстырады 

-    пәнге деген қызығушылығын арттырады 

2-кезең 

- оқушы интерактивті тақта арқылы жаңа ақпаратпен танысып, тақырып 

бойынша жұмыс істейді 

- ӛз пікірлерін жеткізе алады 

3-кезең 

- оқушыларүйренгенін саралап ӛткізеді 

- компьютер үдістері арқылы бір жобаға салады. 

Қорыта келгенде, ағылшын тілі сабағында компьютер және т.б. жаңа 

ақпараттық құралдарды пайдалану замант алабы. Жаңа замандағы – Жаңа 

Қазақстанымыздың дамып кележатқан қадамында оқу процессіне жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер заманы 

болатынына кӛз жеткізеді. 

Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді 

ӛздігінен алуы және алған білімдерін қажетінеқолдану болып табылады. 

Бүгінгі бала – ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы ӛте 

кӛп.  Ақпараттық ортадажұмыс жасау үшін кез келген педагог ӛз ойын 

жүйелі түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті 

дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде 

жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс. 
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Резюме: 

В этой статье рассматривается  базовый уровень общения на иностранном 

языке, возможность использовать словарь в процессе культурных связей 
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является основной целью использования информационных технологий в 

преподавании английского языка. 

Ключевые слова: этикет разговора,этикет педагога, отношения, методика. 

Resume  

This article considers a basic level of communication in English, to use the 

dictionary in the process of cultural relations is the main purpose of English 

lessons using the new technologies. 

Key words: Etiquette of conversation, etiquette of the teacher, the attitude, 

procedure. 

 

 

 

 

УДК 378.02:37.016 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Бекмуратова Айгерим Ермековна, КазНПУ имени Абая 

Аннотация 

Опыт педагогической работы показал, что обучение иностранным языкам 

сегодня невозможно без инновационной составляющей. В свете современных 

требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как 

обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от схемы 

«преподаватель – студент» к инновационным технологиям. 

Ключевые слова: инновационный, современный, технология, 

коммуникативное общение. 

Преподаватели иностранных языков для специальных целей призваны 

выполнять социальный заказ общества – подготовить в короткий срок 

специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Добиться 

поставленной задачи – научить студента в течение ограниченного 

учебными рамками периода говорить, понимать, извлекать информацию 

различного характера из оригинальных источников – можно, сочетая 
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традиционные и инновационные методы обучения, опираясь на принципы 

коммуникативного общения. 

Традиционное обучение иностранному языку в группах с неязыковом 

направлением было ориентировано на чтение, понимание и перевод 

специальныхтекстов, включая изучение грамматических особенностей 

научного стиля. В настоящее время акцент решительно переместился на 

развитие навыкови умений устной коммуникации. Устная речь включает в 

себя слушаниеили чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение 

прослушанногоили прочитанного как в устной (диалогической или 

монологической), так ив письменной форме. 

Схема обучения устной речи по специальности может строиться с 

учетом следующих положений: определения моделей коммуникации; 

определения коммуникативных признаков устной речи и средств их 

выражения; сопоставления средств выражения и отбора моделей для 

пассивного и активного использования; выработки системы упражнений; 

анализа текстов, ориентированных на коммуникацию по специальности и 

разработки эффективной системы упражнений для тренировки отобранных 

структурных единиц; отбора словообразовательных, лексических и 

грамматических структур, необходимых для чтения, понимания, 

аудирования и говорения; использования аудио- и мультимедийных 

средств для осуществления устной коммуникации с применением задач 

проблемно- поискового характера [Андронкина 2001: 158]. 

Преподаватель иностранного языка в неязыковом вузе должен 

учитывать особенности научных и технических текстов по изучаемой 

специальности, а именно, наличие специальной терминологии, особой 

общенаучной лексики, специфической служебной лексики, тех или иных 

сложных грамматических конструкций. 

Для реализации коммуникативных возможностей говорения тексты 

различают: по средству передачи (устные и письменные); по характеру 

изложения (описание, сообщение, рассуждение – аннотации, рецензии); по 

степени отношения  к специальности (исследовательские – монографии, 

научные статьи и обучающие – тексты из учебников, справочников и 

словарей). 

Начинать следует с простейших описаний и характеристик, 

обрабатывая их в монологической форме, а затем использовать более 
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сложные по структуре и стилю тексты, которые помогут выработать у 

студентов алгоритм деятельности в режиме коммуникации 

преподаватель/аудио и мультимедийные средства – студент и студент – 

студент. Учебный материал должен быть профессионально релевантным с 

учетом предварительных знаний обучаемого по языку и специальности, 

цели и вида коммуникации, а также ступени обучения. 

Коммуникативно-ориентированные на устную речь упражнения, 

должны включать следующее: наличие (предъявление) исходного 

материала  или модели; объяснение материала или модели (не обязательное 

условие); имитация модели; воспроизведение модели различными 

способами; собственная коммуникация. Главное состоит в умении 

вычленить основную тему проблемы, правильно описывать, 

формулировать и высказывать суждения. [Комарова 1991: 15] 

При развитии навыков устной речи монологический элемент не 

уступает диалогическому, поэтому, постепенно увеличивая объем 

монологической реплики в диалоге позднее переходить к чисто 

монологическим формам устной речи – резюме, реферирование, 

аннотирование, описание схемы, явления или процесса с дальнейшей 

записью услышанного. 

Таким образом, инновационные технологии преподавания 

иностранных языков в неязыковом вузе заключаются в сочетании 

традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на 

функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка, и 

разработке целостной системы обучения речевому общению на 

профессиональные темы. 

Сегодня, когда компьютерные технологии охватили все сферы 

человеческой деятельности, появилась необходимость 

усовершенствования процесса обучения иностранному языку, поскольку 

владение иностранным языком является одним из факторов, влияющих на 

конкурентоспособность молодого специалиста на мировом рынке труда. 

Под усовершенствованием процесса обучения понимается 

использование инновационных методов, в частности, внедрение в процесс 

обучения современных инновационных технологий – компьютерных и 

сетевых средств. 

Реализация внедрения современных инновационных технологий в 

процесс обучения иностранному языку может быть достигнута путем 

использования Интернет технологий. 
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Многообразие информационных ресурсов Интернета позволяет 

студентам выполнять различного рода заданий поискового и 

исследовательского характера. 

Кроме того, Интернет предоставляет студентам уникальную 

возможность визуального общения с носителями языка в режиме 

реального времени, что способствует правильному восприятию живой 

речи на основе аутентичных звуков, мимики и жестикуляции. Еще одним 

преимуществом использования Интернета в процессе обучения является 

проверка усвоения студентами пройденного материала посредством 

тестирования в режиме реального времени. 

Преподаватель должен не только мотивировать студентов к 

использованию современных инновационных технологий в выполнении 

некоторых заданий, но и активно применять эти технологии, постоянно 

повышая свою квалификацию. 
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Resume 

Experience of pedagogical work has shown that learning foreign languages is 

impossible today without the innovation component. In the light of modern 

requirements to the goals of  learning a foreign language is changing status as a 

learner and a teacher who switch from the scheme "teacher - student" to innovative 

technologies. 

Keywords: innovative, modern, technology, communicative dialogue. 

Тҥйін 

Педагогикалық   жұмыс  тәжірибесі бойынша шетел тілдерін оқыту 

инновациялық құрамдас бӛлігі бүгін жаңартылған технологиясыз мүмкін 

емес  екенін кӛрсетті. Инновациялық   технологиялар - шет  тілін үйрену 

мақсаттары қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келеді. 

Тірек сӛздер: инновациялық, қазіргі заманғы, технологиялық, 

коммуникативтік диалог. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

 

             Кылышбекова А.О. КазНПУ им. Абая г.Алматы 

                                              

 Аннотация 

 В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в изучении иностранных языков. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 

новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным 

языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры , 

обучение практическому овладению иностранным языком.    

 Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

Интернет-технологии, компьютерные обучающие программы, 

мультимедийные средства, мультимедийная презентация. 

            В своѐм Послании Президент Республики Казахстан - Лидер нации 

Нурсултан Назарбаев народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - 

новый политический курс состоявшегося государства»  определил новые 

приоритеты в системе образования  .[« Мы должны интенсивно внедрять 

инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему 

образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме он-

лайн, доступные для всех желающих. Чтобы стать развитым 

конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной 

нацией. Наша  молодежь должна учиться, овладевать новыми знаниями, 

обретать новейшие навыки, умело, и эффективно использовать знания и 

технологии в процессе образования »](1,24) 

    Модернизация содержания образования в Казахстане на современном 

этапе развития общества не в последнюю очередь связана с инновационными 

процессами в организации обучения иностранным языкам.[С каждым днем 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся 

неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни для все большего и 

большего количества людей. От того, насколько эффективно они  смогут 
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использовать  весь  потенциал информационных  ресурсов сети Интернет  

зависит их успех в образовании, профессиональной деятельности, личной 

жизни. ИКТ  компетенция  обучающихся находится  в прямой зависимости 

от способности преподавателей, в частности иностранного языка, 

интегрировать интернет-технологии в учебный процесс.] (2,12) 

      Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия 

практического овладения языком для , выбрать такие методы обучения, 

которые позволили   проявить свою активность, свое творчество. Задача 

преподавателя - активизировать познавательную деятельность студента в 

процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические 

технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов 

помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения . 

     Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: изучение лексики; отработку произношения; 

обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; 

отработку грамматических явлений.С помощью Интернета можно решать 

целый ряд дидактических задач: 

 1.Формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной 

сети; 

2. Совершенствовать умения письменной речи ; пополнять словарный запас ;  

3.Формировать  мотивацию к изучению иностранного языка. 

4. Расширение кругозора, налаживание и поддерживание деловых связей и 

контактов за рубежом.](3,6)       

          Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаѐт условия для получения любой необходимой учащимся 

и учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: 

страноведческий материал,  новости из жизни молодѐжи, статьи из газет и 

журналов и т. д.   Посредством интернета изучающие иностранный язык 

могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет,  переписываться со 

сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

   Внедрение информационных технологий в обучение значительно 

разнообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря 

компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам предоставляется 
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уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 

последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и 

мотивационная основа учебной деятельности. В условиях использования 

мультимедиа учащиеся получают информацию из газет, телевидения, сами 

берут интервью и проводят телемосты. 

     [ Новые мультимедийные технологии дают высокий эффект обучения 

иностранному языку, если они подкреплены передовыми методическими 

приемами.Одним из таких приѐмов является  Мультимедийная презентация.     

Мультимедийная презентация иноязычного материала – способ 

предъявления творчески переработанной учителем, адаптированной для 

определенного возраста учащихся языковой информации в виде логически 

завершенной подборки слайдов по определенной лексико-грамматической 

теме. Презентация базируется на использовании  аудиовизуальных 

возможностей компьютерных технологий. 

Преимущества презентации: 

 сочетание разнообразной текстовой аудио - и видеонаглядности; 

 возможность использования отдельных слайдов в качестве раздаточного 

материала (опоры, таблицы, распечатки на бумаге и т.д.); 

 возможность управления вниманием учащихся за счет эффектов анимации и 

гиперссылок; 

 активизация внимания всей аудитории; 

поддержание познавательного интереса  обучающихся, усиление мотивации 

учения, а также эффективность восприятия и запоминания нового учебного 

материала; 

 осуществление контроля над усвоением новых знаний и систематизации 

изученного материала; 

 сочетание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся; 

 экономия учебного времени; ](5,3) 

    Таким образом, внедрение инновационных образовательных технологий в 

изучение иностранных языков  способствуют раскрытию, сохранению и 

развитию личностных качеств обучаемых. Компьютерные технологии 

позволяют на практике использовать психолого-педагогические разработки, 

обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению 

умением самостоятельно приобретать новые знания.  

Однако, как бы ни было заманчиво постоянно применять компьютер и 

мультимедийные технологии на уроках, ничто не может заменить самого 

преподавателя.  
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Аңдатпа 

Білім сапасын жақсарту әлем бойынша негізгі ӛзекті мәселелердің бірі 

болып отыр. Аталмыш мәселенің шешімі білім беру мазмұнының 

модернизациясы мен оқыту үрдісін ұйымдастыру технологиялары мен 

әдістерін қолданысқа енгізу, және де білім беру мақсаты мен нәтижесін қайта 

қарастырумен байланысты.  Кӛрсетілген ӛзгертулер құрылымдық 

болғандықтан құзіреттілік білім беру моделіне ауысуды жүйелі түрде жаңа 

сапалыбілім беруді қамтамасыз ететінбілім беру практикасын құрастыруға 

оқыту құрылымы мен мазмұны, дидактикалық және әдістемелік 

материалдарын жаңарту арқылы жетуді кӛздейді. Осы мәселенің негізгі 

шешімі педагогикалық тезнологияларды енгізу болып отыр. Оқытуда 

технологиялық оқыту амалы үрдісті нақты құралдандыру мен мақсатқа 

жетуде жеңіске кепіл беретін бірден бір құрал болып табылады. Бастауыш 

сыныпта алынған білім кейінгі дамуға негіз болатыны бәрімізге белгілі. 

Қазіргі мемелкеттік білім берудің негізгі міндеті - баланы бастауыш сатыда 

сапалы біліммен қамтамасыз ету болып отыр. Орта мектептік білім беру 

үрдісі жеке тұлғаның қызмет ортасында сіңісу үрдісін жеңілдетуші 

құзіреттілігін қалыптастыру мен олардың бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарыландыруға бағытталған. Сондықтан да бастапқы кезеңде 

құзіреттіліктерді қалыптастыруға  ойын технологиясын қолдану ең тиімді 

технологиялардың бірі болып отыр. 

Тірек  сӛздер: білім беру мазмұнын модернизациялау, мәдениетаралық 

қарым қатынас құзіреттілігі, бастапқы деңгейде оқыту, ойын технологиясы, 

ойын түрлері 

Қазақстан Республикасының  тәуелсіз елге айналып, әлемдік 

ӛркениеттің даму жолына түсуі, ағылшын тілін меңгертуді жолға қою 

мақсатында ерте жастан оқыту қолға алынып отыр.Бастауыш сынып 

табалдырығында оқушының оқу дағдысын қалыптастыруды жалпы жазба 

тілімен ауыз екі сӛйлеу тілі тікелей байланысты. Оқушыларды 

шығармашылықпен ойлауға тәрбиелеу мұғалімнің міндеті. Сондықтан бұл 

жұмыс түріне ерекше талап қою керек. Ағылшын тілін орта мектепте 

оқытудың шарттарын ескере отырып, оқушылардың мектепті бітіргеннен 

кейін де шетел тілінде сӛйлеп, оқып түсіне білу қабілеттерін қалыптастыруға 

мектеп қабырғасында мән берілуі тиіс. Оқушыларды шетел тілінде сӛйлеуге 

және кітап арқылы жұмыс жасауға баулу қажет. Шетел тілін практикалық 

тұрғыда меңгеруге үйреткенде оқушыларды ӛз бетімен жұмыс істеуге 

баулып, алған білімін, икемділік дағдыларын жаңа жағдайларға тап болған 

кездерде шығармашылықпен қолдана білуге машықтандыру кӛзделеді [1]. 

Осы мақсатпен анықтама әдебиетерді пайдалана білу, мәтін мазмұнын ӛз 

бетімен түсінуге бейімделу және одан түйгенін қысқаша етіп қағазға жазып 
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алу, шағын хабарлар дайындау және ӛз пікірін айтып, баға беру сияқты 

әрекеттерге дағдыландырудың маңызы зор. 

Ағылшын тілін оқытудағы оқушының ӛз сӛзін жоспарлай білу 

икемділігін, мәтін мазмұны мен ағылшын тілін үйрету құралдарын 

ұштастыра отырып, сӛйлеу этикасын пайдалана алуын талап етеді. 

Оқушылар басқа халықтардың тұрмыс тіршілігімен олардың кӛрнекті 

ӛкілдерінің ӛмірімен алынған деректермен, бұл халықтар тарихының 

эпизодтарымен, мәдени ескерткіштерімен, кӛрікті жерлерімен танысады. 

Оқулық, оқу кітаптары, газеттегі қарапайым мақалалар арқылы 

оқушылардың шетелдегі адамдардың ӛмірімен танысуы олардың жалпы 

білімділік ой ӛрісін кеңейтеді. Оқушылардың жан жақты дамуы және 

олардың тұлға ретінде қалыптасуы үшін тілдік материалмен жұмыс істеу 

сипаты мен сӛйлеу біліктілігінің елеулі мәні бар. Шетел тілі құралдарымен 

(лексикалық, грамматикалық, фонетикалық) және сӛйлесу іс әрекетінің 

негізгі түрлерімен қарулана отырып, оқушылар танымдық белсенділік, 

дербестілік кӛрсетуі, қорытынды жасай алуы маңызды болып табылады. 

Аталмыш қабілеттіліктер мен дағдыларды жеке жеке дамыта отыру 

арқылы ғана біз мәдениетаралық қарым-қатынас құзіреттілігін қалыптастыра 

аламыз, және де осы бағытталған соңғы нәтижеге жетуде ойын 

технологиясының орасан зор артықшылықтары бар екенін ӛткен 

мақаламызда тоқталып кеткен болатынбыз. Беріліп отырған мақаламызда 

ойын технологиясының қазіргі таңда қолданыстағы түрлері мен оларды 

таңдау және ұйымдастыру принциптеріне тоқталамыз.  

Оқушылардың шетел тілінде сӛйлеуін, оқуға деген ынтасын арттырып, 

белсенділігін кӛтеретін-ойын.Ойын-оқу үрдісіндегі оқытудың әрі формасы, 

әрі әдіс ретінде дербес дидактикалық категория [2]. Сонымен бірге ойынды 

мұғалім мен оқушылардың бірлескен оқу әрекетінің ӛзара байланысты 

технологиясы ретінде қолдануға болады. Ойын арқылы баланың ӛтіп жатқан 

тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендігі байқалады. Ойын баланың 

кӛңілін кӛтеріп, сергітеді. Оқушылар ойын арқылы бір-бірімен тез тіл 

табысады, қарым-қатынастарын жақсартады, тапқырлыққа үйренеді. Ойын 

арқылы оқушылар ӛздерін еркін ұстап, тӛмен оқитын оқушының ӛзі 

белсенділік кӛрсетеді. Ойын барысында барлық оқушылардың 

қызығушылығы артады.Ойынның мақсаты - бағдарламада алған білімдерін 

қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау.Міндеті - оқушының қызығушылығын 

ояту, белсенділігін арттыру.Дидактикалық ойындар-балалардың білімдерін 

арттырудың құралы. Сабақта ойындарды қолданудың түрлі жолдары бар. 

Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты кӛздейді және нақты міндетті 

шешеді. Ойын сабақтың басында ӛткен сабақты еске түсіреді, сабақтың 

ортасында-кӛңіл-күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, сабаққа ынтасын 

арттырады. Сабақтың соңында-тақырыпты бекіту, сабақта алған білімді 

жинақтау мақсатын кӛздейді. Ойын-оқушылардың оқуға деген ынтасын 

арттыратын құрал. 
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Сабақ үстінде жүргізілетін жұмыс түрлері тақырыпқа сай алынған 

тәрбиелік мәні бар ойын элементтері оқушылардың ойлау белсенділігін керек 

етеді. Сондықтан мұғалім әр сабағында ойын түрлерін орнымен қолданып, 

оны қызықты ету арқылы олардың білімге ынтасын арттыруды мақсат етеді. 

Әр сабақты оқушының қабілетіне, психологиялық ерекшелігіне сай 

жоспарлау қажет. Сонда ғана сабақ тартымды, жеңіл болады. Оқушыны 

жалықтырмайды [3]. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы ағылшын тілі сабақтарында кеңінен 

қолданылады. Әр мұғалім технологияның нәтижесін дұрыс болуы үшін 

мынандай жағдайларды ескеруі қажет: 

       Әр ойынның тәрбиелік, білімділік, дамытушылық маңызын алдын-

ала жете түсініп, оның балаларға қандай нәтиже 

беретіндігін  анықтау 

       Ойын жүргізетін орынның мүмкіндігі, ойын жабдықтарының 

эстетикалық талаптарға сай болуы, алдын – ала әзірлеу. 

       Сыныптағы оқушылардың жас, психологиялық ерекшеліктеріне, 

білім деңгейлеріне, сӛздік қорына сәйкес келуі. 

       Ойын кезіндегі қозғалыс, техникалық қауіпсіздіктен қамтамасыз 

ету. 

       Ойынның, сабақтағы ойын элементтерінің оқушылардың ынтасын 

тартып, пәнге деген қызығушылығын арттыруға бағытталуы. 

Ойын барысында грамматикалық анықтамаларды, тілдік нормаларды 

игерту мүмкіндіктері мол болады. Сабақта мұғалімнің диктаторлық рӛлі 

жойылып, оқушылар серіктестікке, ынтымақтастыққа, бірігіп жұмыс істеуге 

деген қызығушылықтары артады. Адамның жас ерекшелігіне қарамай, яғни 

адам балалық шағынан бастап кәрілікке жеткенше ойын қажеттілігі жетелеп 

отырады. Ал жас баланың ой-ӛрісі ойын арқылы дамиды. Ойын барысында 

баланың адамгершілік қасиеттері, ӛмірге деген кӛзқарасы, қызығушылығы 

қалыптасады. Ойын арқылы сыныптағы нашар оқитын оқушыларды да 

сабаққа нәтижелі тартуға болады. 

Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін 

арттырумен қатар, epiк сезім түрлерін де дамытады. Психологиялық 

тұрғыдан алып қарағанда бастауыш және орта буында оқушылар белсенді 

және ӛте қозғалмалы болып келеді. Бұл жастағы балалар ӛздерін еркін ұстап, 

сабаққа аса қызығумен қатысады, ӛзінің айналасындағы нәрселерді кӛріп, 

соны бейнелеуді ұнатады. Рӛлдік ойындарды табысты және қарқынды 

жүргізе біледі. Сӛйлеу әрекетінде қозғаушы күш - ырғақ. Сӛйлеу ырғағын 

құру мұғалімдердің рӛлдік ойындарды ұйымдастырудағы ең қиын іс - 

әрекеті. Оқушылардың қызығуын арттыру мақсатында мұғалім ойынға 
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қатысушының ӛзіндік сӛз ырғағын бейнелеп кӛрсетіп, тапсырманы дұрыс 

құра білуі керек. Тақырыптық «рӛлдік-ойындар» оқушылардың сӛйлеу 

дағдысының қалыптасуын дамытады  

Ойынның сабақ барысында басты мақсаты – білім беруді ойынмен 

ұштастыру. Баланың ойынға белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа 

да әрекеттерін айқындайды. Ойын бір қарағанда қарапайым құбылыс не 

әрекет сияқты болғанымен, ол ұжымдық әрекет. Ойын арқылы 

оқушының:қисынды ой-қабілеті дамиды; ӛздігінен жұмыс істеуге 

үйренеді; сӛздік  қорыбаийды, тілі 

дамиды; зейініқалыптасады; байқампаздығы артады; ӛзара сыйластыққа 

үйретеді; ойынның ережесін бұзбау, яғни, тәртіптілікке баулиды; бір-біріне 

деген оқушы сенімі артады; сабаққа қызығушылығы артады. 

Сабақ барысында оқушы зейінін сабаққа аудару, ауызша сӛйлей алу 

және жазу дағдысын қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығымен ӛз 

бетінше жұмыс жасай алу қабілетін дамытуда дидактикалық ойындардың 

үлесі зор  десек болады. Ойын арқылы бала кӛптеген мәліметтер алады, 

психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Баланың жас ерекшелігіне, 

сабақтың мақсатына сай ұжымдастырылған ойындардың берері мол [6]. 

Ойындық технология мәнді ӛмір жағдаяттарын үлгілеу және оның 

шешуін іздестіруге құрылады. Ойынның ұйымдастырылу түрлері: іскерлік 

ойындар, рӛлдік және оқиғалық ойындар, саяхаттық және білімдік ойындар. 

Келесі ойын тізімдері сабақ барысында белгілі бір дағдыны дамытуға 

немесе жаттықтыру қолданысы бойынша жіктелген: 

І.Listening.  

Word Bingo, time dictation, ―Simon says‖, ―Bang!Bang!‖, ―Fantasy Island‖, 

Board Kaces, Map Directions, Picture Dictation activities, Truel False chairs, 

―Secret codes‖, ―English Karuta‖, telephon. 

II.Speaking. 

(Drawing game, word chain, around the World, ―Who am I‖, Interviews, Question 

and answer lines, charades, vocabulary Bag Stories, alphabet go fish, English 

jeopardy game). 

III.Reading.  

Treasure flunt, concentration game, word worm, logic puzzles. 

IV. Writing.  

In-class journals, dialogue journals, writing descriptions, new story Ending, 

different points of view, inventa new character, Running dictation, antonym race, 

alphabet books, humanalphober, mad lips, ―create a holiday‖, ―vocaburaly box‖. 

Creating An Active Classroom: Teaching Activities. 

Ойын формасында жүретін сабақ белгілі бір ережелерге бағынады.  

1. Алдын ала дайындалу. Ойынның ӛту формасы мен сұрақтарын белгіленіп 

қойылады; 
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2. Ойын заттарының болуы. Кӛрнекі құралдар, жиһаздардың орнын 

ауыстырып ойын ерекшелігіне сай әзірлеу; 

3. Міндетті түрде ойын қорытындысын жариялау; 

4. Құзіретті әділ қазылар алқасының болуы; 

5. Балалардың зейінін аудару үшін ӛлең айту, секіру тәрізді жаттығулар; 

6. Ойын мұғалім мен оқушы арасындағы қарным-қатынасты нығайтып, пәнге 

деген қызығушылығын арттыру қажет. 
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Резюме 

Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных 

проблем для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 

модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса и, конечно, 

переосмыслением цели и результата образования.  Эти изменения носят 

системный характер и предполагают последовательный переход к 

компетентностной  модели образования, обновление структуры и содержания 

образования, преобразование дидактических и программно-методических 

материалов, необходимых для построения новой образовательной практики, 

способной обеспечивать новое качество образования. Одним из важнейших 

решений этой задачи является разработка и внедрение новых педагогических 

технологий. Технологический подход к обучению предусматривает точное 

инструментальное управление учебным процессом и гарантированный успех 

поставленных учебных целей. Образование, полученное в начальной школе, 

служит базой, фундаментом для последующего освоения знаний. Основная 

задача государственного стандарта второго поколения состоит в том, чтобы 

обеспечить ребенка  качественным   образованием на первой ступени 

обучения. В процессе образовательной деятельности школы 

главенствующую роль приобретает ориентация на личность 

и  компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации 

молодежи к профессиональной среде, повысить ее  конкурентоспособность. 
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Поэтому игровая технология явлвяется одним из эффективных технологии 

для формирования компетенции в начальном уровне обучения иностранному 

языку. 

Ключевые слова: модернизация содержания образования, межкультурная 

коммуникативная компетенция, началый этап обучения, игровая технология, 

виды игровых технологии 

Resume 

Improving the quality of education is today‘s one of the most pressing 

community issues. The solution to this problem is connected with the 

modernization of educational content, methods and technologies for the 

optimization of the organization of educational process and, of course, re-

interpretation of the purpose and results of education. These changes are systemic 

in nature and require a gradual transition to competency model of education, 

upgrade the structure and content of education, the transformation of teaching and 

program-methodical materials necessary for the construction of new educational 

practices that can provide a new quality of education. One of the most important 

decisions of this problem is the development and introduction of new educational 

technologies. Technological approach to training provides an accurate tool 

management of educational process and guaranteed the success of the set learning 

objectives.The education received in primary school, serves as the basis, the 

foundation for the subsequent development of knowledge. The main task of the 

state standard of the second generation is to provide the child with a quality 

education in the first stage of learning. During the educational activities the school 

gets the leading role in the orientation of the personality and competence, allowing 

greatly facilitate the process of adapting to the professional environment of young 

people and increase its competitiveness. So, gaming technology has become one of 

the most effective technologies for the formation of the competence atinitial level 

of foreign language teaching. 

Key words: modernization of education content, cross-cultural communicative 

competence, early stage of educating, game technology, types of games 
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Aңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі заман талабынан туындап отырған тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған оқыту жайлы сӛз болады. Мақалада тек  

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқытудың мәні ғана емес, сондай-ақ 

аталған оқытудың зеттелу жағдайы да айтылады. Тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған оқытудың басты жетістігі – зерттеулер мен оқу 

стратегияларының бағдарламаларын оқу үрдісінде оқушылар қолданады. 

Мақаланың негізгі мақсаты - тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқытудың 

шеттілдік білім беру үрдісіндегі маңыздылығы мен алатын орнын кӛрсету. 

Тірек сӛздер :  тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқыту, 

коммуникативті-когнитивті оқыту, оқу стратегиялары, тұлға 

 

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға 

және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»- деп кӛрсетілген.  

Бұдан,  әр мұғалімдерге - ізденіс арқылы, ӛзгерістерге батыл жол ашарлық 

жаңа практикаға, жаңа қарым – қатынасқа ӛту қажеттілі туындайды. [1].  

          Мемлекетіміздің білім беру жүйесінде жаңа бағыт , жаңа мазмұн жүріп 

жатыр. Бүгінгі білім -білік дағдысын механикалық  түрде емес , танымдық 

қабілет дамыған, ӛзін - ӛзі кӛрсете алатын жеке тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған оқытудың маңызы зор. Жеке тұлға ӛзіндік құндылық. Баланың 

жеке тұлға болып қалыптасуы мектептегі  оқыту мен тәрбиелеудің басты 

мақсаты болуы керек. 

Бұл жӛнінде ежелден-ақ ұлы ойшылдарымыз Әл – Фараби, 

Ж.Баласағұн, Ұлы Абай ерекше назар аударған, сондықтан еңбектерінде 

адамның жеке басын, қабілеттерін дамытуды үнемі кӛтеріп отырған ғалым 

Д.Кішібеков, Р.Н.Нұрғалиев «Жеке тұлғаның дамуы – қоғамдық 

қатынастардың нәтижесі» деген философиялық тұжырым жасаған. Кӛрнекті 

педагогтар К.Д Ушинский, А.С Макаренко, В.А Сухомлинский,  
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Ы.Алтынсарин шығармаларында оқушы тұлғасын қалыптастырудың 

жолдары қарастырылса, ал оқушы тұлғасын қалыптастыруға бағыт-бағдар 

беруді ең алғаш тәрбие жұмысының мазмұнына енгізген белгілі педагог 

ғалым М Жұмабаев болды. Психологтар мен педагог ғалымдар Ж. Пиаже, 

Л.С. Выготский, Л.С Рубинштейн, Л.В. Зоньков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, А.Г.Ковалевтің және Қазақстандық кӛрнекті ғалымдар Т.Тәжібаев, 

С.Қ. Қалиев, К.Ж. Қожахметовалар ӛз еңбектеріне жеке тұлғаны дамыту 

мәселелеріне теориялық және практикалық талдау жасаған. 

Тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқытуды психотерапия, білім 

беру саласында, медициналық тәжірибеде, неке және халықаралық 

қатынастарда кӛбіне Карл Роджерс есімімен байланыстырады. Карл Роджерс 

60-80 жж гуманистік психологияның негізін құрушы және дамытушысы 

болған. Карл Роджерс және оның ізбасарларының ғылыми жұмысы мен 

тәжірибелерінің арқасында тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқыту 

қоғамдық ӛмір мен білім беру жүйесінде маңызды мәселелерді кӛтереді.  

 К. Роджерстің идеясы оқыту мазмұнында, мұғалім рӛлі мен оның 

оқушылармен қарым-қатынасында гуманизмге негізделеді. Мұндай 

оқытудың эксперментіне АҚШ, Англияның, артынан Германияның мыңдаған 

мұғалімдері мен он мыңдаған бастауыш, орта мектеп пен колледж 

оқушылары қатысқан. Нәтижесінде оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы 

жақсарған, IQ –і кӛтерілген, танымдық қабілеттері ӛскен. Бұл балалардың 

денсаулығының, үлгерімі мен сабаққа қатысуының жақсаруына әкелген. 

Роджерстің гуманистік идеялары әсіресе тоталитарлық жүйеден 

мемлекеттердің мектептерін демократиялау мен ағарту үшін маңызды. [2] 

Ғалым И.С.Якиманская жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың негізгі 

ережелерін тӛмендегідей тұжырымдайды: 

- Басты мақсаты-оқушы тұлғасының жеке қабілеттері мен қасиеттерін 

дамыту; 

- Білім беру жүйесі басынан-ақ оқушыдан бастап оқыту және тәрбиелеу 

мақсаттарына, мазмұны мен технологияларына қарай бағыттала құрылуы 

тиіс; 

- Мұғалім оқушы дамуын диагностикалау мен ынталандыруды, олардың 

қызметін ұзақ уақыт бойына байқау әдістері негізінде іске асыруы тиіс. 
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И.С.Якиманскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған 

оқытуда даралау тәсілі барлық білім беру процесінің негізгі қағидасы болып 

табылады. Оның мақсаты-әрбір баланың мүмкіндіктерін танып, дамыту. 

"Жеке тұлғалық тәсіл жағдайында балалардың ӛзіндік жеке ерекшеліктерінің 

болуы, қойылған мақсатқа жетудің-яғни, қайталанбас жеке тұлға ретінде 

әрбір оқушының дамуын қамтамасыз етудің қажетті шарты‖. [3] 

Е.В.Бондоревская жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған 

оқытудың мазмұнында жеке  тұлғаны дамытуға және қалыптастыруға 

қажетті мынадай 4 компонент міндетті түрде болуы қажет деп атап 

кӛрсеткен. Олар: 

1) аксеологиялық 

2) когнитивті 

3) шығармашылық-әрекеттік 

4) жеке тұлғалық.  

Осы аталған жеке  тұлғаны қалыптастыруға бағытталған  оқытудың 

мазмұнының тӛрт компоненті де негізінен сӛйлесу, шығармашылық іс-әрекет 

арқылы әрбір баланың жеке тұлға ретінде дамуына жағдай жасауға, ӛз 

бетінше шешім қабылдауына және шығармашылығына толық мүмкіндік 

береді деп ойлаймын. 

Г.К.Селевко мұндай технологияның ең негізгі құндылығы-оқушының 

жеке тұлғасы, ал негізгі мақсаты табиғи қабілеттеріне сәйкес тұлғаны дамыту 

және қалыптастыру деп атап кӛрсетеді. [3]  

Жеке тұлғаға бағыттап оқытуда білім алушының жеке басы бірінші 

орында тұрады. Әрбір адам тұлға бола отырып, бір жағына жеке тұлға, 

екінші жағынан әлеуметтік типтік тұлға, яғни әлеуметтік маңызды 

сипаттарды қамтушы болып табылады.  

Тілді үйрену – бұл когнитивті үрдіс, яғни білім және шет тілін 

үйренудегі танымдық процестердің заңдылықтары мен оқушылардың ой 

әрекеті қабілеттері назарға алынады. Коммуникативті-когнитивті оқыту әдісі 

де – тұлғаны қалыптастыруға бағытталған концепция, оқыту жүйесінің 

әдістемелік негізі, оқушыларға оқытылып отырған тіл жүйесі туралы 

адекватты бейнесін құру мен тілдік қарым-қатынастарға деген оқушылардың 
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қабілеті мен іскерлігі. С.Ф Шатиловтың коммуникативті – когнивті әдісі 

шеттілдік білім беру үрдісінде маңызды орынға ие. [5] 

Коммуникативті –когнитивті  оқыту әдісі, біріншіден, шетел тілін 

оқытудың коммуникативті әдістемесінің теориясына негіз болса, яғни 

методикалық мәселелерді шешу, мысалы тілді үйрену бірізділігі, тілдік 

материалдары және оларды кӛрсету қабілеттері мен жаттығулар, белгілі бір 

жастағы оқушылардың коммуникативті қажеттіліктерін есептеу және оқу 

жағдайы болса, ал екіншіден ол танымдық қызығушылықтарын 

қанағаттандыратын мәдени-эстетикалық және тілдік, елдерді тануға 

негізделген білім мен мәліметтерді саналы түрде меңгеруді қамтамасыз етеді. 

Оқушы тек мұғалімнің қызметіндегі  нысаны ғана емес, осыдан оқушы 

шеттілдік білім беру үдерісінде және әлеуметтену барысында белсенді 

қатысушы болады. [6]  

Тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқытудың басты жетістігі – 

зерттеулер мен оқу стратегияларының бағдарламаларын оқу үрдісінде 

оқушылар қолданады. Оқу стратегиялары – бұл оқуда алынған ақпараттарды 

алу мен сақтауды оңтайландыру мақсатындағы әрекеттер мен операциялар. 

Оқушы айтылған іс-әрекеттерді оқу процесін жылдамдату үшін орындайды.  

Р. Оксфорд 62 оқу стратегияларын атап кӛрсетеді және оларды екі 

топқа бӛліп қарастырады: 

        - негізгі стратегиялар(direct learning strategies) 

- қосымша стратегиялар (indirect learning strategies). 

Негізгі оқыту стратегияларына мыналар жатады: 

 Адамның ойлау механизіміне негізделген стратегиялар (memory 

strategies): топтастыру, логикалық қатынастарды құру, дыбыстарды, 

бейнелерді, қимылдарды және т.б пайдалану; 

 Когнитивті стратегиялар (cognitive strategies): ой қорыту, 

салыстырмалы анализ, қорытынды шығарудың индуктивті және дедуктивті 

әдіс-тәсілдерін қолдану; 

 Компенсаторлы стратегиялар (compensation strategies): мағына 

жайында болжам жасау, синонимдер мен мазмұндауды құолдану, ақпаратты 

жеткізу үшін бейвербалды қарым-қатынасты қолдану, сонымен қатар 

оқушылар дұрыс екендігене сенімсіз болса,  тілдік құбылыстарды 

қолданудан ауытқу; 

Оқытудың қосымша стратегиялары: 

 Метакогнитивті стратегиялар (metacognitive strategies): тапсырманы 

орындау үрдісінде жоспарлау, оқу әрекетінде ӛзін-ӛзі бағалау және ӛзін-ӛзі 
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бақылау жұмыс тиімділігі үшін жағдай жасау, ӛз жұмыс орнын ұйымдастыру 

т.б; 

 Эмоционалды, аффективті (affective strategies): ӛзін-ӛзі басқару шеберлігі, 

сабыр сақтау, мазасыздықтан арылу, ӛзін-ӛзі эмоционалды бақылау; 

 Әлеуметтік стратегиялар (social strategies): қарым-қатынас жасауда 

әріптестермен ынтымақтасу, әңгімелесуші серігінің қабілетін, мүмкіндігін, 

әлеуметтік-мәдени ерекшелігін есепке алу. [7] 

Әр сабақтың соңында тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқытуда 

мынадай қысқаша анкеталық сұрақтарды қолдануға болады: 

I. Мұғалім сабақ барысында 

1. маған ізеттілік кӛрсетті. 

2. менің пікіріммен санасты. 

3. мені елемеді. 

4. маған ізеттілік кӛрсетпеді. 

II. Мұғалім... 

1. әр оқушыдан жеке тұлғаны кӛрді. 

2. барлық оқушыларға талап қоя отырып, құрметпен қарады. 

3. нұсқауларының қатаң түрде орындалуын талап етті. 

4. ӛте жұмсақ және оқушыларды бос жіберді. 

5. сабақты жүргізе алмады.  

III. Мен сабақта 

1. дискуссия барысында белсенді болдым. 

2. белсенді болғым келді, бірақ қорықтым. 

3. кӛңілім қаламаса да дискуссияға қатыстым.  

4. дискуссияға қатыспадым, қатысқым да келген жоқ. 

IV. Сабақ барысында мен.... 

1. ӛз ойымды және сезімімді батыл айттым. 

2. ӛз ойымды және сезімімді жасыруға тырыстым.  

3. мұғалімге ұнайтын нәрсені ғана айттым.  

4. ешқандай ӛз ойымды және сезімімді айтпадым. 

V. Менің ойымша, менің сыныптастарым сабақ барысында белсенді 

болды, себебі... 

1. олардың пікірлері талқыланды. 

2. қызықты болды 

3. әйтпесе мұғалім ренжитін еді. 

4. тӛмен баға алуға қорықты 

VI. Жалпы сабақ 

1. ӛз-ӛзімді тануға кӛмектесті 

2. маған қызықты мәліметтерді берді. 

3. еш жаңалық болған жоқ, бірақ қызықты болды. 

4. босқа кеткен уақыт.  
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Оқушылардың жауаптарынан тұлғаны қалыптастыруға бағытталған 

оқытудың позициясын кӛруге болады. [2] 

Тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқыту – оқушылардың тілдік 

қабілеттерінің жүзеге асуына мүмкіндік береді, оқыту мотивациясына жағдай 

жасайды, жауапкершілік сезімді дамытады және әртүрлі оқыту 

стратегиялардың қолданылуын ынталандырады.  

Білім беру жүйесінде тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқытуды 

тарату қиын болғанымен де, қазіргі таңда мектептің алдына қойған 

мәселелерін шешуге кӛмектеседі. Бұл тіл үйренушінің педагогикалық 

ауытқуына жол бермеуге жағдай туғызады, қажет жағдайда әр тіл 

үйренушінің тұлға ретінде дамуына түзету енгізеді. 
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Резюме 

В данной  статье рассматривается личностно-ориентированный подход, 

отвечающие запросом современного общества. В статье анализируется не 

только сущность личностно-ориентированного подхода , но также уровень 

исследования данного подхода. Основным достижением методистов в этой 
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области является исследование и разработка различных учебных стратегии, 

которыми пользуюся учащихся в процессе обучения. 

Цель статьи – показать значимость и роль личностно-ориентированного 

подхода  в иноязычном процессе. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, коммуникативно-

когнитивный подход, учебные стратегии, личность. 

Resume 

This article discusses the learner-centered approach  which is required by the 

modern society. The article reveals not only the essence of learner-centered 

approach, but the level of the research. The main achievement of the Methodists in 

this area is the research and the development of different learning strategies used 

by the students in the learning process.The aim of the article is to show the 

importance and the role of  the learner-centered approach  in the foreign language 

education. 

Key words: learner-centered approach, communicative-cognitive approach, 

learning strategies, learner. 
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ҚазҰПУ 

Аңдатпа 

 Қазіргі заманғы шеттілдік білім беру қоғам тапсырысы талаптарына 

сай келіп, студенттерді шетел тілін күнделікті ӛмірде қатынас құралы ретінде 

қолдануды үйретеді, оларда мәдениаралық және жалпыевропалық біліктілік 

қалыптастырады. Қазіргі білім беру тұжырымдамасына сәйкес оқу- 

әдістемелік кешен құзіреттілік оқыту деп аталады. Әрбір құзіреттілік 

кешеннің ерекше айырмашылығы - оның белгілі бір стандартта кӛрсетілген 

шетел тілі деңгейіне сәйкестігі. Құзіреттілік қалыптастыру оқыту амалының 
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маңызы жеке тұлға болып табылады, ол қойылған мақсатқа жетудегі оқу 

жүйесін белгілі бір бағытта ұйымдастыруға негіз болады.  

Сапалы білім алған, танымдылығы жоғары, құзыретті, бәсекелестіктің 

қайсыбір мықты тегеурініне тӛтеп бере алатын оқушылар ғана болашақтың 

кілтін аша алады. Еліміздің жаһандық дүниеде даралануы білімді, жігерлі, 

ұлттық санасы рухани бай жас ұрпақ  арқылы іске асады. 

Бұл мақалада біз әдістемелік зерттеу аясына сай құзырлық және 

құзыреттілік терминдерінің ара-қатынасы мен айырмашылығын шеттілдік 

білім беру аясында анықтаймыз.  

Тірек сӛздер: шеттілдік білім беру, әдістеме, құзіреттіліктер, 

құзіреттілік, құзырлық.  

Қазақстан Республикасының 2010-2015 жылдарға арналған білім 

беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында тәлімгерлердің білім 

алуының мазмұны мен сипаттарының дамуы мен жақсаруына және еңбек 

сапасына талаптың жоғарылауына, ӛз жұмысын жетік меңгерген, кәсіби 

білікті мамандарға қажеттілік туындап отырғанына байланысты ЖОО-да 

білім сапасын арттыруды мақсат етеді. Осы аталмыш мәселенің негізгі 

шешімі ретінде Еуропалық Одақпен мойындалған құзіреттілік бағытында 

оқыту үрдісін ұйымдастыру кеңінен орын алуда. Расында да оқыту үрдісінің 

белгілі бір мамандыққа сай құзіретті түлек немесе жас маман қазіргі заман 

талабының негізгі сұраныстарының бірі болып отыр [1].  

Қоғамдық дамудың қазіргі үрдісі ӛзінің іс-әрекетін тиімді жоспарлай 

алатын, танымдық қызметінде алынған білімді орынды пайдалана білетін, 

түпкі нәтижеге жету үшін әр түрлі топтардағы адамдармен тиімді қарым-

қатынас диалогіне түсе алатын білімді  тұлғаны тәрбелеу мәселесін қойып 

отыр.   

 Сапалы білім алған, танымдылығы жоғары, құзыретті, 

бәсекелестіктің қайсыбір мықты тегеурініне тӛтеп бере алатын оқушылар 

ғана болашақтың кілтін аша алады. Еліміздің жаһандық дүниеде даралануы 

білімді, жігерлі, ұлттық санасы рухани бай жас ұрпақ  арқылы іске асады.  

Құзыреттілік тәсіл бірінші орынға оқушының хабардарлығын емес, 

нақты құбылыстарды танып білу мен түсіндіруде; қазіргі заманғы техника 

мен технологияны игеруде; практикалық ӛмірде; мамандық таңдау кезінде 
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ӛзінің кәсіби білім алуға дайындығын бағалауда; еңбек нарығын бағдарлау 

қажет болғанда; ӛмірден ӛз орнын анықтауға;  ӛмір салтын, кикілжіңдерді 

шешу тәсілдерін таңдауға байланысты мәселелерді шешу қажет болғанда 

туындайтын ӛмірлік мәні бар мәселелерді шешу біліктілігін шығарады [1]. 

  Б.Тұрғанбаева: «Құзырлыққа бағытталған оқыту үрдісінде 

тәжірибелік жолмен мәселені шешу мүмкіндігі молаяды. Осы жағдай 

біліктілікті арттырудағы екінші үлгіге кӛшірудің негізі бола алады.» [2] 

  К.Құдайбергенова: Тұлға құзырлылығын қалыптастыру жолдары: 

- білім беру жүйесіндегі жүйеге кіретін бала жүйеден шыққанда түлек 

болады ; 

- тұлғаның ұжымға енуі арқылы әлеуметік-психологиялық сипаты 

кӛрінеді, - деп тұжырымдайды [3]. 

  Құзыреттілік тәсіл білімдік парадигмадан біртіндеп мектеп 

бітірушінің қазіргі кӛпфакторлы әлеуметтік-саяси, нарықтық-экономикалық, 

коммуникациялық және ақпараттық қаныққан  кеңістік жағдайында тіршілік 

ету қабілетін кӛрсететін құзыреттер кешенін игеруге жағдай жасау 

дағдыларын қалыптастыруға қарай бет бұруды білдіреді.  

     Ғалымдар білім берудегі құзыреттілік тәсілді жүзеге асырудың 

тӛрт аспектісін ажыратады: 

 түйінді құзыреттер; 

 жалпыланған пәндік біліктіліктер; 

 қолданбалы пәндік біліктіліктер; 

 ӛмірлік дағдылар; 

    Бұл тӛрт бағыттың бәрі біздің мектептер үшін ӛте қажет. Бұлардың 

әрқайсысын орындау мектеп түлектерінің құзыреттіліктерін, олардың мектеп 

бітіргеннен кейін жұмысқа дайындығын арттыруға себептесетін болады.  

   Десек те, қазіргі таңда педагогика мен методика салалалырында 

«құзіреттілік» пен «құзырлық» терминдерін ажыратып, мағынасын әдістеме 

аясында анықтап беруді жӛн кӛрдік. Орыс сӛздіктеріне сүйенсек, бірінші сӛз 

С.Ожегов сӛздігі бойынша, белгілі бір кәсіби қызметке байланысты, «қандай 

да болсын мәселеден хабардарлық, беделділік», ал екіншісі, «қандай да бір 

істі жүргізетін жеке адамның, мекеменің мәселелерді шешуге, іс әрекет етуге, 

бір нәрсені істеуге құқықтылық шеңбері» деп кӛрсетеді. Ал әдістемелік 
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еңбектерге сүйенсек, құзырлық пен оған байланысты құзіреттіліктер 

маманның кәсіби даярлығы мен жауапты тұлғаның мүмкіндіктерін бағалау 

мағынасында кеңінен қолданылып келетінін айтады [4]. Сондықтан да біз 

әдістемелік зерттеу аясына сай бұл терминдерді шеттілдік білім беру аясында 

анықтаймыз.  

Құзырлық тәсіл идеясы – қоғамға қандай, жеке тұлғаға қандай білім 

қажет және ол қоғамның қандай қажетін ӛте алады. Оқушының құзырлығын 

қалыптастыру бүгінгі білім беру саласының ӛзекті мәселелерінің бірі. 

Құзырлық тәсілді, жоғарыдағы айтқанымыздай, білім сапасын арттыруды 

дәстүрлі тәсілмен білім мазмұнын ұлғайту арқылы шешудің арасындағы 

қарама – қайшылықтан туындаған дағдарысты жағдайдан шығарудың бір 

жолы деп қарастыруға болады. Бұл тәсіл білім берудің нәтижесіне басты 

орын береді. Оның сапасы алған білімнің кӛптігімен емес, сол білімді 

қолдана білуімен маңызды. Сонда мұғалімнің кәсіби құзырлық деңгейі 

қандай болмақ? Педагогика зерттеулерге жасалған шолу бұл мәселенің 

тарихи тұрғыда кезеңдеп дамығанын кӛрсетеді. Бұл проблеманың ғылыми -  

теориялық тұрғыда аз зерттелуі, мұғалімге құзыреттілігін нығайтуға 

мүмкіндік берілмеуі біздің біліктілікті жетілдіру жүйесінде мұғалімнің 

әдістемелік шығармашылығын кәсіби тұрғыдан дамытудың теориялық 

негізін жасау міндетін қойды. 

«Құзіреттілік» пен «құзырлық» терминдері алдымен шеттілдік білім 

беруде ӛз ойын шетел тілі тілдік құралдары арқылы жеткізу болып 

анықталатын. Алғаш бұл терминді 1965 жылы Құрама Штаттарының 

Массачусетс университетінің оқытушысы Н.Хомский енгізген болатын. 

«Құзіреттілік» деп ол «тілде сӛйлеші білімі» деп анықтап оны «тілді 

қолдану» мағынасынан ажырататын. Тілді қолданыу мағынасында ол  

индивидтің шетел тілі тілдік құралдары кӛмегімен ӛз ойын жеткізу деп 

қарастырып, ал құзіреттілік индивидтің іс жүзінде тілдік қатысымға түскенде 

толықтай алдыңғы түсінікпен сай келмейтінін айтады. Яғни, ол тіл мен сол 

тілде сӛйлеудің айырмасы бар екенін педагогика ғылымына енгізді [5].   

Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн және А.Н.Леонтьевтардың 

зерттеулеріне сүйенсек, кәсіптік тұлғаны қалыптастырудағы тек білгілі бір 

білім мӛлшері гана емес, сонымен қатар белгілі бір мамандық иесіне сай 

әлеуметтік ортада ӛзін ұстауда кӛпқырлы психикалық басқару жүйесін 

қалыптастыру, кәсіби тәжірибе жинақтау және ӛзін ӛзі кейінгі дамыта алу 

қабілеттіліктері дейді. Бұл психологиялық үрдіс Ф.де Сюссордың Тіл мен 
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сӛздің дихотомиясы еңбегінде жазғанына ұқсас келеді: бір жағынан қарасақ 

кәсіби құзырлылық тұлғаны қалыптастырушы және дамытушы болып келеді, 

ал екінші жағынан, кәсіби дағдының дамуы тұлғалық дамуға да әкеп соғады 

[6], [7].  

Осы тақырыпта еңбектерін жазған кӛптеген психологтарға келер 

болсақ, кәсіби құзіреттіліктің негізі баланың туылуынан құралып, оның 

нейродинамикалық қасиеттерімен анықталады. Сонда да олар тұлғаның 

доминантты қасиеті ретінде ынталандырудың белгілі бір аяда кәсіби 

жетістіктерге тіпті «кәсіби жарамсыз» адамдардың да жете алатын фактіні 

мойындайды. Осылайша, жалпақ тілде айтсақ, кәсіби құзырлылық деп 

тұлғаның теорилық және практикалық тәжірибесінің белгілі бір дәрежеде 

ұштасқанын айтамыз. Сонымен қатар, құзіреттілік ретінде, белгілі бір 

қабілеттіліктер негізінде тұлғаның оларды нақты бір аяда қолдану 

шеберлігін, немесе даярлығы деп түсінеміз.  

И.А.Зимняя «құзырлық» деп «адамның әлеуметтік-кәсіби ӛміріне 

негізделген жеке және интеллектуалды білім негізіндегі тәжірибесі» 

анықтайды [8].   

«Лингводидактикалық оқыту сӛздігінде» құзіреттілік (латын тілінен 

аударғанда бір нәрсеге қабілетті болу дегенді білдіреді) біреудің білгір, 

ұштастырушы, сапалы болуы мағынасын береді. Құзіреттілік құзырлықтың 

туындысы және ол білім, біліктілік пен сапаның белгілі бір аяда 

қолданылады. Олар бірігіп адамға немесе маманға ӛз жұмысында, тіпті жаңа 

туындаған жағдайларда дұрыс әрекет етуіне ықпал етеді.  

«Құзіреттілік» пен «құзырлық» мағыналары жайлы кӛптеген 

ғалымдардың еңбектері бар: Л.Н.Болотова, Э.Д.Днепрова, Е.Б.Евлагина, 

Э.Ф.Зеер, Е.Н.Соловова, А.В.Хуторский, С.Е.Шишов және тағы басқа.  

Л.Н.Болотовтың паймдауынша, құзіреттілік пен құзырлық синоним 

ретінде қолдануға болады.  

Э.Д.Днепрова аталмыш түсінікті оқушының меңгерген білім, оқу 

қабілеттіліктері мен біліктіліктері, және де практикалық пен теориялық 

тапсырмаларды орындау құралдарын қолдану даярлығы деп анықтайды [9].  
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Э.Ф.Зеер құзіреттіліктің жаңа психология-дидактикалық құрылым 

ретінде қарастырып, оның оқыту үрдісінде қолданудың маңызды екенін атап 

кӛрсетеді [10].   

  Қазіргі кездегі білім берудегі мұғалімнің мақсаты білім мазмұнын 

игеруге және оны ӛзінің жеке білімдік капиталына енгізуге арналған 

ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді қолдану болып саналады. 

Мына заманда біздің оқушылардың алдына қойылатын талаптар да күннен-

күнге, жылдан-жылға ӛсуде. Заман талабы оқушылардың бойында түйінді 

құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады.  

  Білім беру жүйесінде оқушының бойында коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік технологияның 

рӛлі ерекше. Бұл технологияны қолдану оқушылардың қызығушылығы мен 

белсенділігін және жұмыс істеу шеберлігі мен қабілеттіліктерін арттырады. 

Бағдарламаны жақсы меңгеруге, ӛз жұмысын жоспарлауға, ӛз бетімен жұмыс 

істеуге үйретеді. Оқушының қазіргі заман талабына сай білім алуына, білім 

сапасына тікелей әсер ететіндер –  ақпараттық  құралдар [11]. 

«Құзырлылық», «құзыр» ұғымдарының қолданыстағы білім, білік, 

дағдыдан айырмасы тӛмендегідей ажыратылады: 

А) білімнен айырмасы – қызмет жӛніндегі ақпараттық сипатта емес, 

ӛнімді қызмет формасы түрінде байқалады. 

Ә) дағдыдан айырмасы – оқыған материалды топтастыра, 

құбылыстарды, заңдылықтарды шығармашылықпен пайдалана отырып 

ӛзгерте алатын саналы қызмет. 

Б) біліктіліктен айырмасы – дағдыға автоматты түрде жету немесе 

алмастыру емес, керісінше бірнеше пән дағдыларын кіріктіру, жалпы қызмет 

негіздерін сезіну.  

Сонымен, мақаламызда берген анықтамалар бойынша қорытынды 

айта кетсек, құзырлық деп жалпақ мағынада ӛз құзіреттілігін, яғни ойлау, 

анализ бен синтез жасау және ӛз бойындағы жинаған теориялық білімін іс 

жүзінде қолдануды, практикада қолдана алу қабілеті деп анықтаймыз. 

Шеттілдік білім беру аясында, құзіреттілік деп ӛз кәсіби жұмысында қажетті  

теориялық білім жиынын, ал құзырлық деп сол кәсіпте ӛз жинаған білімін 

қолдану қабілеті деп қорытындылаймыз. 
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Resume 

Communicative and cognitive learning of foreign languages at the present 

stage meet the requirements of social order, it prepares students for the practical 

use of languages a means of communication, provides them with intercultural 

communicative competence, which is a model of communication process that 

should be reflected in the modern teaching complexes, which we call competence 

based education. A distinctive feature of competence based education is its 
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correlation with a certain level of foreign language provided by the international 

standard. The core of competence based education is a tutorial that gives a system 

of training leading to the achievement of a certain goal.  

Only highly capable of withstanding the impact of fierce competition and 

competent students can discover the key to the future. Our country can show their 

best side with the help of an educated, energetic generation, which is a patriot of 

his country. 

In this article, we are part of conformity of methodical research and 

determine the ratio of the difference between the terms "competence" and 

"competency" in the field of foreign language education. 

Keywords: Foreign language education, methodology, competences, 

competency. 

Резюме 

Иноязычное образование на современном этапе отвечает требованиям 

социального заказа, оно готовит студентов к практическому использованию 

иностранного языка как средства общения, формирует у них межкультурную 

и общеевропейские компетенции. В соответствии с современной парадигмой 

иноязычного образования, мы называем подход организации учебно-

методических комплексов – компетентностым. Отличительной особенностью 

каждой компетенции является его соотнесенность с определенным уровнем 

владения иностранным языком, предусмотренным международным 

стандартом. Ядром данного подхода является индивидуальность, который 

задает систему обучения, ведущую к достижению поставленной цели. Только 

высокообразованные, способные выдерживать воздействие жесткой 

конкуренции и компетентные студенты могут открыть ключ к будущему. 

Наша страна может показать себя с лучшей стороны с помощью 

образованного, энергичного поколения, которое является патриотом своей 

страны.В этой статье мы в рамках соответсвия методических исследований 

определим соотношение и разницу между терминами ―компетенция‖ и  

―компетентность‖ в области иноязычного образования. 

Ключевые слова: иноязычное образование, методика, компетенции, 

компетенция, компетентность.  
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УДК 818 

 

ШЕТ ТIЛІНДЕГІ ЛИНГВОТАНЫМДЫҚ ОҚЫЛЫМ - БОЛАШАҚ 

МАМАННЫҢ КӘСIБИ ҚҦЗЫРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТI РЕТІНДЕ 

Бақбергенова Әсем  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің  2 курс магистранты 

Аңдатпа 

Шет тiлi мұғалімінің оқыту қызметінің табыстылығы тек қана  

педагогикалық қарым-қатынастың сабақта дұрыс ұйымдастырылу шартында 

ғана бола алады. Оқылымды кәсіби қарым-қатынастың бір формасы деп 

қарастыру, мәтіндерді таңдауда ерекше талаптарды қажет етеді, оларда ең 

бірінші орында ақпараттылықты қамтамасыз ететін ӛлшемдер, мәтіннің 

негізгі идеясының кӛрсетілуі, түпкі ой, оларды түсіну кәсіби мағыналы 

оқылымның мақсаттарын құрайды.  

Тірек сӛздер: Шет тілі мұғалімі,әдіс, мәтін, кәсіби қарым-қатынас. 

     Елімізде халықаралық қатынастардың нығайуына және шет тілін жетік 

меңгерген мамандарға сұраныстың жоғарылауына байланысты, бұл  жоғарғы 

оқу орындарындағы шет тілін оқыту әдістерін қайта қарауға себепші болып 

және шет тілін нәтижелі түрде меңгеруге кӛмектесетін жаңа оқыту 

системаларын және тәсілдерін іздеуге мәжбүрледі.  

 Жоғарғы оқу орындарындағы тiл дайындығының ұйымдастыру 

жұмысының негiзгi кемшiлiктерiнiң бiрi бұл "шет тілі" пәні сабағына 

берілген сағат санының аздығы, талапкерлердің тіл құзіреттілігінің 

деңгейінің тӛмендігі, бұлардың барлығы келешек мамандардың кәсiби 

бағытталған оқуларының тиiмдiлiктерін тӛмендетеді. Уақыттың аздығы 

жағдайында оқытудың тиімділігін кӛтеру мақсатында оқытудың қолайлы 

моделін іздеу проблемасы ӛте ӛзекті болып келе жатыр.  

Оқылымды оқытудағы педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі 

ӛзара әрекеттесу сипатымен ӛзгешеленеді: оқылымды оқыту барысында 

байланысу жазбаша және ауызша мәтіналды тапсырмалар арқылы жүзеге 

асады. Бұл тапсырмалар, нұсқаулар, тесттер және кiлттер ӛзiн-ӛзi бақылау 

үшiн оқытушымен нақтылы әдiстемелiк мақсатта жасалады. Оқытушы 

олардың кӛмегiмен студенттердiң мәтiнді түсiнуiн басқарып, оған баға 

қойып, оның мазмұны және мағынасын тиiстi түрде түсiндiрiп бередi. 
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Дегенмен бұл оқылымды оқыту бойынша педагогикалық қызмет студенттер 

және оқытушының ауызша қарым-қатынасын пайдаланбайды дегенді 

бiлдiрмейдi. Оқылымға оқыту мәтіннің негізіндегі айтылымға үйретумен сай 

келеді, демек, оқылымды оқыту прцессіндегі педагогикалық қарым-қатынасы 

оқылымға және айтылымға тән формаларын қосу қажет [1; 35]. 

 Оқылымға оқыту кезіндегі педагогикалық қарым-қатынасты 

жанамалық (мәтін арқылы) және тікелей коммуникативті  оқытушы мен 

үйренушінің әрекеттесуі деп анықтауға болады. Бұл процессте оқылым 

дағдылары мен икемділіктері қалыптасады, дамиды және жетіледі. 

 Филолог емес маманның тіл дайындығының сапасын арттыруының 

басты жолы ретінде оқу барысын қарқындату туралы мәселе 80-ші жылдары 

дами бастады. "Оқу барысын қарқындату" ұғымы психологиялық аспектісі, 

жадының үлкен резервтерiн қолдану және оқу материалының енгiзуiнiң 

ұтымды әдiстерi мен келесi оның бекiтілуімен сипаттай алады. Негiзiнен, шет 

тiлдерін оқыту процессінің қарқындауы үш негiзгi бағыттар бойынша ӛтеді: 

қалыптасып қалған дәстүрлі жүйенің жетілу жолымен (саналы-

салыстырмалы, саналы-тәжірибелі әдіс), жаңа оқыту әдістері (қарқынды) мен 

дәстүрлі әдістердің үйлесу жолымен және дәстүрлі әдістерді жаңа әдістерге 

ауыстыру арқылы [2; 14].  

 Жоғарғы оқу орындарында шет тiлдерiн оқытудың жаңа тиiмдi 

әдiстерiнiң жасалуына аса қажеттiлiк болашақ мамандардың шет тiлiн 

қанағаттанарлықсыз деңгейде меңгергендіктерінен туды. Г.Н.Аксенованың  

жоғарғы оқу орындарында шет тiлдерiн оқыту әдісін тәжірибелік талдаудан 

ӛткізуі бұл тезистiң дәлелi болды. Сауалнама әдісімен 1978 -1985 жылдар 

аралығында 200 астам перефериялық жоғарғы оқу орындары зерттелді. 

Сауалнаманың нәтижесі, жоғарғы оқу орындарының түлектері кәсіби 

әдебиеттерді сӛздікпен оқып, аударып, жаттап алған тұрмыстық 

тақырыптарды айтып, бірақ түсінгендерін жазбаша түрде баяндауға 

қиналатындықтарын кӛрсетті. Олар ауызша қарым -қатынасқа түсе алмай: 

ауызша сӛйлеуді қабылдауға және шет тілінде ӛз ойын тұжырымдауға 

қиналады. Сонымен бiрге айтылым дағдылары тексерілгенде ӛте тӛмен 

нәтиже алынған.Ӛз мамандығы туралы әңгiмелеп беруге қиналып, 

оқытушының сұрағына басым кӛпшiлi жауап бере алмай, тек студенттердің 

10— 20% ғана тапсырмаларды орындай алады екен [3; 316].  
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Жоғарғы оқу орындарының студенттерiне арналған шет тiлі 

бағдарламаларында жоғарғы оқу орындарында "шет тілін оқытудан, игеруге 

ауысқанын, оларды тәжірибеде қолдануы және керекті мәліметті алу, алмасу 

кӛзі ретінде мамандардың қажеттілігіне ерекше кӛңіл аударған, яғни 

студенттер шет тілін тәжірибеде қолдана білу керек.  

Демек, шет тiлiн лингвомәденитанымдық ӛзара әрекетесу құралы 

ретінде қолдану икемділіктерін қалыптастыратын жаңа тиімді әдістер қажет. 

Бұл бағыттағы соңғы лингводидактикалық зерттеулер,  жоғарғы оқу 

орындарында шет тілдерін оқыту процессінде кәсіби іс-әрекеттерге кӛбінесе 

күрделі оқытуды талап ететін оқу ситуацияларын кеңінен қолдануын 

қарастыруда. Қорыта келгенде, тiлдiк емес жоғары оқу орындарында шет 

тiлiн оқытудағы кәсiби бағыт бағдарламаның талабы болып басым 

тұрғызылды. 

Жоғарғы оқу орындарында әртүрлі профилді мамандардың кәсіби 

бағытталған оқылымды оқытуға арналған әдістер жүйесін жасаудың 

тәжірибелік маңызы аз емес. Мамандардың кәсiби тiл дайындығын 

қарқындату мәселесiнiң шешiмінің бірі бұл қажеттi арнайы лексиканың 

кӛлемiн ӛсіру және оны тиімді меңгеру болып табылады. Мамандық 

бойынша әдебиеттi оқу үшiн, мықты лексикалық базаны құру үшін, оқу 

сӛздіктері қолданылады. Олардың негізінде профилдік тіл лексикасын 

статистикалық талдаудың жолымен құрылған жиі кездесетін сӛзден құралған 

сӛздіктер тұрады.  

 Кәсіби бағытталған оқылымның мағыналық базасы болып болашақ 

маманның тілдік деңгейін қалыптастыруға мүмкіндік беретін арнайы 

мәтіндер болып табылады. Олар қазіргі заманың лингвистикалық және 

лингводидактикалық тұжырымдамасында басты ұғым болып келеді. Оның 

баяндалуына кӛптеген  Богин Г.И., Караулов, Халеева И.И. сияқты ғалымдар 

еңбектерін арнаған. Халеева И.И. қазіргі лингводидактикалық ғылыми 

айналымға тілдік тұлғаның қосымша ұғымын енгізді, оның алдында "басқа 

тілдік әлем бейнесінің ортақтығы туралы білімдердің нақтылы жиынтығына 

ие болу , яғни когнитивті деңгейге шығу міндетті тұрады, бұл тек қана кәсіби 

бағытталған мәтіндерді оқуға тән болады.  

 Жоғарғы оқу орында шет тілін жетік меңгермеген жағдайда, 

тезаурусты құруда, сонымен қоса кәсіптік тезаурусты құрудың ӛзіндік 

ерекшеліктері болады. Солардың ішінде ең басты роль үйреніп жатқан тілдің 
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тұжырымдамалары мен құндылықтарын салыстыруының арқасында ӛз туған 

еліңнін мәдениеттін иелену [4; 159].  

 Қосымша тілдік тұлғаның когнитивтік деңгейдін құрылу әдістемелер 

қолдануға келгенде, онда олар басты принциптермен арақатынас орнатады. 

Ол үшін оған келесі ережелер тән: сӛйлеу әрекетінің барлық түрінің және тіл 

амалдарын оқытудың коммуникативтік бағдары, білімгерлердің сӛйлеу 

белсенділігін ынталандыру, оқытуды жекелеу, сӛйлеу құралдарының 

функцияналдық ұйымдастырылуы, оқылым процессінің ситуациялық 

ұйымдастырылуы, оқу материалының жаңашылдығы мен ақпараттылығы [5; 

92-99]. 

 Болашақ мамандарға шет тiлiн оқыту тәжірибелік курсы, қарқынды 

коммуникативтік икемділіктерді қалыптастыруға бағытталған компонентерде 

құрылу қажет,  бiрақ ӛкiнiшке орай, К.С.Махмурян әдiл белгiлегендей, 

«тәжірибеде іс жүзінде айтылған мақсаттарға біз обьективті және субьективті 

себептерге байланысты қол жеткізе алмаймыз, дәлірек айтсақ, олар: жоғарға 

оқу орындарында оқу сағаттарының жеткiлiксiз саны, ескi оқулықтардың 

қолданылуы және оқытудың жаңа педагогикалық технологияларымен таныс 

болмау, материалды-техникалық базаның әлсіздігі, жаңа технологияларды 

еңгізуге шаманың жетпеуі» [6; 405]. 

 Жоғарғы оқу орындарында сонымен қатар шет тілі курсы білім және 

тәрбие беру мақсаттарының жүзеге асуын ұйғарады.  Мамандардың 

мәдениаралық кәсіби маңызды ақпараттармен алмасуына, халықаралық 

конгресстер мен симпозиумдарда кәсіби және ғылыми байланысты жүзеге 

асыруға дайындықтары байқалады. 

 Оқыту мақсаттарын табысты ұйымдастыру және сонымен қатар тілдік 

дайындықтың тәндік мазмұнын ӛңдеу үшін, шет тiлiн оқыту процессін 

реттейтiн дидактикалық қағидаларды негiзге алу керек.  

 Шет тілін оқытудың әдістемесінің қазіргі кездегі үрдісін талдау, 

болашақ маманның кәсіби бағытталған оқылымға оқытудың алғышарттарын 

қарастыру, сонымен қатар қолдағы бар оқыту тәжірибесі  жоғарға оқу 

орындарындағы тәрбиелік оқыту принципі, саналы принципі, белсенділік 

принципі, кӛрнекілік принципі, қол жетімділік және бекемдік принципі 

кіретін, жалпы лингводидактикалық принциптерді бӛліп кӛрсетуге мүмкіндік 

береді. Дегенмен бізде кәсiби бағыт оқылымды оқытудың ӛзіне тән ерекше 
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(жекеше) лингводактикалық принциптерге тән екендігі кӛрiнедi. Мәнін 

ашатын, және ӛзара байланыс байқалатын әртүрлі деңгейдегі кәсіби 

бағытталған оқылымды оқытудың түрлері, әртүрлі деңгейдегі оқытуға 

лингвистикалық және экстралингвистикалық тіректердің ерекше 

әрекеттесуі,кәсіби бағытталған оқылымды оқытудың үйлесімділеу моделінің 

әртүрлі деңгейінің ерекше лингводидактикалық мақсаттары мен міндеттерін 

шешу, ақпараттың кәсіби бағытталғандығы, білімгерлердің оқуға кәсіби 

негізделуі, бұл мақсаттарды айқындауға кӛмектеседі. Оқылымға оқыту 

мағынасы мен технологиясы, бұнымен қабылдау процессі мен ақпаратты 

белсенді ӛңдеу түсіндіріледі. Оқылым бұл шет тілінде немесе туған тілінде 

оның авторымен тілдесу, мәтіндегі ақпаратты қайта қолдану және шет тілін 

немесе ӛз туған тілін үйрену мақсатында қолданылатын  жазбаша немесе 

баспа мәтіндері арқылы қарым-қатынас құралы.  

 Шет тілін оқыту әдістемесінде лингвомәденитанымдық бағытталған 

оқылымды негізгі кәсіби құзұрлықты құру құралы ретінде оқыту мәселесі ең 

кӛп талқыланатын мәселелердің бірі. Оқылымның негізгі түрлерін 

айқындауда бұл мәселенің соңына дейін шешілмеген және даулы тұстары 

кӛп, мысалы, кӛптеген авторлар бір құбылысты кӛрсету үшін әртүрлі 

аттауларды қолданады. Кӛп авторлардың қатары олардың қабылдауын 

психологиялық табиғи сәйкестік түрлерімен ерекшелейдi: аудармалық – 

аудармалықсыз (Брудный A.A., Жинкин Н.И., Клычникова З.И., Леонтьев 

А.А, Миньяр-Белоручев Р.К., Шатилов С.Ф.); аналитикалық-синтетикалық 

(M.Л. Вайсбурд), басқа авторлар - олардың орындалу шарттары бойынша 

ерекшелейдi: - дербес -дербес емес, дайын және дайын емес оқылым,  кӛлемi 

бойынша: экстенсивтi-қарқынды. С.К. Фоломкинаның классификациясы кең 

тарау алды, онда оқылым: зер салып оқу, танысып оқу, қарап шығып оқу, 

іздестіріп оқу деп бӛлінді. Оқылым түрлерiнiң классификациясын ӛндей 

отырып, авторлар, қай сӛйлеу қызметтiң осы түрiне тәуелдi болатын оқу 

процессiнiң формасын ойға алады. С.К.Фоломкинаның классификациясы 

дауыстап оқу және ішінен оқу деп оқу процессiнiң формасында негiзделген. 

Оқылымның осы түрлерi коммуникативті міндеттер бойынша ӛзгешеленеді 

және оқыту процессінің әр түрлi мақсаттарының iске асыруына бағытталады. 

Оқылымның дауыстап оқуылуының коммуникативті міндетті бұл - ӛзi 

туралы мәлiмет беру, ішінен оқу бұл - мәлiметтiң алынуы. Бұл оқылым 

түрлерi сонымен бірге әр түрлi оқу функцияларын орындайды. Бiрiншi оқыту 

құралы болып, екiншiсі - оқыту мақсаты болып табылады.  
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Жалпы шет тілін, әсіресе оқылым процессіне үйренгенге дауыстап 

оқудың мәнісі зор. Ӛйткені ол тілдің дыбыстық жүйесiн меңгеруге мүмкіндік 

береді. Дауыстап оқудың әр түрлі тармақтары бар: үйренетін оқу және 

кәдімгі оқу, зерттеп және қарап шығып оқу, бүкіл мағынасын қамти оқу және 

тәптіштеп оқу. Дауыстап оқудың тармақтары келесідей болуы мүмкін:  1) 

алынбаған қиындықтары, толық алынған қиындықтары, жартылай алынған 

қиындықтары бар мәтiнді оқу; 2) оқуға дайын тұрған, жартылай дайын 

тұрған және дайын емес; 3) түсiндiрiлген, жартылай түсiндiрiлген және 

түсiндiрiлмеген. Сонымен қатар оқу процессінде дауыстап оқудың ролі, 

ӛткізілетін орны және ұйымдастыру формалары оның жаттығу және бақылау, 

сыныптық, үй жұмысылық және лабораториялық сияқты түрлерін бӛлуге 

мүмкіндік береді [6; 207]. 

 Бұл классификациялар оқылымның аударымдық және аударымсыз, 

қарқыны немесе экстенсивтi, дайындылық және дайындықсыз деген 

шарттармен күрделенуі мүмкін. Оқылым тұтас, iшiнара, қосалқы, негiзгi, 

ақырын, үстірт, сӛздiкпен, сӛздiксiз бола алады. Шет тiлiн оқытудың 

бастапқы кезеңінде дауыстап оқу - оқылым техникасының дамытудың 

маңызды құралы, ал оқылымның ілгері жылжыған кезеңдерінде дауыстап оқу 

бақылау және айқын оқудың ролін атқарады. Дауыстап оқу келесі 

жағдайларда қолданылады: а) үйреніп жатқан тілдің әрiптiк - дыбыстық 

заңдылықтарын меңгеру үшін; ә)оқу қарқынын тездету үшiн; б) болжау 

қабiлеттiлігін дамыту үшiн ; в) үйрену және түсiну дәлдiгін бақылау үшiн [7; 

57]. 

Қазіргі кездегі әдістемеде білімгердің лингвомәденитанымдық 

коммуникативтік міндетіне негізделген зерттеп оқу, танысып оқу, қарап 

шығып оқу, іздеп оқудың түрлері мойындалған. Бұл классификацияда қарап 

шығып оқудың түрі, мәтіннің не жайлы екенін айқындайтын оқудың түрі 

ретінде қаралады. Білімгерге мәлімет туралы ортақ түсінік алу қажет және ол 

қаншалықты маңызды әрі қызықты екендігін шешу қажет.  
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Резюме 

В данной статье автор рассматривает роль аутентичных текстов и методы 

использования аутентичных материалов в формировании лингвокогнитивных 

компетенции студентов в вузе в обучении иностранному языку.  

Ключевые слова: учитель иностранного языка, метод,   и профессиональное 

коммуникация. 

Resume 

The article deals with the role of authentic texts and methods of using authentic 

materials in the formation of students‘ linguo-cognitive competence  in higher institutions in 

teaching foreign languages. 

Key words: teacher of foreign languages, methods,  professional communication. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ДЕЛОВОМУ ПИСЬМЕННОМУ 

ОБЩЕНИЮ В НЕЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ 

Есмуратова Гульзат Жолдыгуловна, КазНПУ имени Абая 

 

Аннотация  

Необходимость   надлежащего уровня компетенции специалистов в 

деловом письменном общении, вызванного изменениями в средствах 

массовой информации и деловой международной коммуникации (сеть 

Интернет, электронная почта), перспективность внедрения современных 

компьютерных технологий обучения ІМ, с одной стороны, и недостаточный 

уровень теоретического обоснования интеграции компьютерных программ в 

учебный процесс, с другой стороны, предопределяют актуальность 

избранной темы исследования – обучение англоязычному деловому 

письменному общению. 

Ключевые слова: компетенция, письменное общение, современные 

компьютерные технологии, интернет, электронная почта. 

 Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, 

практической разработке и экспериментальной проверке методики 

организации обучения будущих финансистов в процессе формирования 

компетенции в англоязычном деловом письменном общении с 

использованием специализированных компьютерных материалов. Анализ 

нормативных документов и учет Рекомендаций Совета Европы дали 

возможность конкретизировать требования и определить уровни владения 

студентами иностранным языком в зависимости от количества выделенных 

на дисциплину часов. В наших условиях это – 27 формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции уровня В2 – «независимый 

пользователь» – в чтении, разговорной речи, аудировании и письме для 

обеспечения общения в профессиональной сфере. В нашем исследовании 

были определенные дескрипторы переписки и качественные показатели 

деловой письменной речи, которые отвечают уровню В2.  
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Обусловленная цель продиктовала необходимость определения: видов 

деловых писем, которые могут понадобиться тем, кто учится в их учебной и 

профессиональной деятельности; коммуникативных намерений будущих 

финансистов и средств их реализации; компонентов, необходимых для 

создания письменного сообщения и характеристик делового письма 

(стилевые признаки, структурная организация, организация смысловой части, 

тематическая организация, социокультурные стандарты). Исследование 

научно-педагогических источников указывает на наличие разных подходов к 

определению компетенций, которые актуализируются в процессе создания 

письменного сообщения. Теоретическое  изучение вопроса и опыт работы 

дают основания утверждать, что студенты должны владеть знаниями 

жанровой структуры делового письма; знаниями предметного содержания 

того, что они должны сообщить; понимать и уметь использовать стилевые 

речевые средства (речевые клише, словосочетания, характерные для деловых 

писем); правильно употреблять языковые, грамматические и 

пунктуационные средства; знать общие и отличные социокультурные 

стандарты написания деловых писем. Необходимость конкретизации знаний 

навыков и умений для создания письменного текста требует определение 

этапов формирования компетенции студентов в деловом письменном 

общении. В нашем исследовании такими является: первый этап – 

рецептивный; второй – рецептивно-репродуктивный; третий – 

производительный.  

Обоснование необходимости самоконтроля в процессе организации 

работы диктует его включение в процесс обучения англоязычному деловому 

письменному общению как четвертый этап. Анализ подходов к обучению 

иноязычному письменному общению, основными среди которых есть 

процессуальный, текстовый и жанровый, дал возможность определить, что с 

точки зрения функциональности и прагматичности целесообразным в 

учебных заведениях экономического характера является применение 

жанрового подхода, как такового, что рассматривает общение в социальном 

контексте и отвечает современным коммуникативным потребностям 

будущих финансистов. На  почве  результатов теоретического исследования 

проблемы и результатов процедуры отбора учебных материалов была 

создана подсистема упражнений для формирования компетенции в деловом 

письменном общении, в которую вошли 4 группы упражнений: 1) для 

усвоения знаний, формирования навыков и умений владения жанрово- 28 

смысловой и структурной организацией текста; 2) для формирования 
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навыков и умений написания деловых писем; 3) для усовершенствования 

навыков и развития умений создания деловых писем; 4) для формирования 

навыков и умений редактирования и усовершенствования написанного 

текста.  

Анализ использования компьютерных технологий в учебном процессе 

позволил нам очертить их особенности в процессе учебной деятельности 

студентов и определить задание для преподавателя, функции компьютера и 

возможности студента в соответствии с этапами учебного процесса. 

Проведенное исследование позволило нам прийти к заключению, что 

характерными для применения учебных компьютерных материалов в 

процессе учебы есть: активизация учебной деятельности студентов; 

опосредствованное руководство преподавателем; управление своей учебной 

деятельностью самим студентом; обеспечение системы обратной связи. 

Изучение требований относительно содержания, структуры и технического 

оформления компьютерных материалов, обоснования методических 

принципов позволили нам сформулировать специальные требования к 

разработке учебно-контролирующей компьютерной программы в контексте 

нашего исследования. За компонентным составом они смыслово-

структурные и методические. Смыслово-структурный   компонент: 

оптимальная возможность интегрирования в учебный процесс; соответствие 

целям и заданиям дисциплины; наличие инструкции относительно работы с 

программой; включение отобранных формул делового письменного общения 

в соответствии с коммуникативным заданием; учет количества, объема, 

типов и видов упражнений и содержания текстового материала; 

рациональная структуризация на отдельные разделы; наличие 

автоматизированного подсчета результатов произведенной работы.            

Методический компонент: соответствие уровню англоязычной 

коммуникативной компетенции студента; соответствие этапов работы 

механизма восприятия и механизма запоминания; наличие мотивационного 

обеспечения; соответствие интерфейса педагогико- психологическим 

требованиям; обеспечение обратной связи; системность и целостность. Для 

решения поставленного задания – обеспечить надлежащий уровень 

готовности будущих финансистов к деловому англоязычному письменному 

общению как компоненту их профессиональной деятельности, мы 

разработали модель организации учебной деятельности студентов. Первая 

фаза учебного процесса согласно нашей модели является предкомпьютерной. 

По характеру учебной деятельности она является мотивационно-
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ориентировочной. Студенты знакомятся с распечатанными «Методическими 

рекомендациями по обучению англоязычному деловому письменному 

общению». Вторую фазу по форме 29 применения элементов системы можно 

назвать комбинированной, а по характеру учебной деятельности – 

операционно-обучающей. Она предусматривает комбинированные методы 

учебы – выполнение студентами упражнений из печатного учебного пособия 

и работу с информационно-справочным блоком компьютерной программы. 

Третья фаза учебного процесса – компьютерная. На этой фазе студенты 

работают с компьютерной программой. Работа студента, регламентированная 

компьютером; во время работы формируются навыки и умения 

англоязычного делового письменного общения. Четвертая фаза учебного 

процесса по форме применения элементов системы может быть как 

компьютерной, так и послекомпьютерной, то есть задание – написание 

делового письма на основе ситуаций делового письменного общения может 

выполняться в режиме текстового редактора, а может быть написанным от 

руки и поданным на проверку преподавателю. По характеру деятельности 

студентов ее можно назвать производительной, по характеру учебной 

деятельности – обучающе-контролирующей. Представленная выше модель 

организации процесса формирования компетенции в деловом письменном 

общении будущих финансистов в условиях кредитно-модульной системы 

обучения легла в основу экспериментальной учебы с целью проверки ее 

эффективности для усвоения знаний, формирования навыков и развития 

умений деловой переписки, организации самоконтроля и действенного 

механизма в управлении учебным процессом. Достижение высокого 

коэффициента усвоения знаний подтверждает общую эффективность 

разработанной методики обучения деловому письменному общению и 

подтверждает эффективность применения компьютерной технологии как 

средства организации учебы для оптимизации процесса на определенных 

этапах обучения студентов по кредитно-модульной системе.  
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Тҥйін 

Зерттеудің мақсаты теориялық негіздемесі, мамандандырылған компьютерлік 

материалдарды пайдалану бизнес жазбаша хабарлама сӛйлейтін ағылшын 

тілінде құзыреттілігін қалыптастыру болашақ қаржыгерлері оқытуды 

ұйымдастыру әдістемесін тәжірибелік жобалау және эксперименттік тексеру 

болып табылады. 

Тірек сӛздер: құзыреттілік, жазбаша байланыс, қазіргі заманғы 

компьютерлік технологиялар, интернет, электрондық пошта. 

Resume 

The article deals with  the study of theoretical justification, practical design and 

future financier‘s technique in training organization of experimental verification in 

formation the competences  in  business written communication using specialized 

computer materials. 

Keywords: competence, written communication, modern computer technology, 

the internet, e-mail. 
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МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС  ЖӘНЕ АУДАРМА 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД 

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION 

   

 

УДК 81:001.4 

 

ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ. 

 

А.А. Жайынбаева 

 

Аннотация 

 Cтатья посвящена  вопросам перевода этнокультурных реалий на 

русский и английский языки. В статье представлены примеры, 

иллюстрирующие приемы перевода этнокультурных реалий, как 

транскрипция, транслитерация, разъяснительный перевод, перевод полной 

формы. А также в статье рассматриваем  перевод реалии в повести М. 

Ауезова «Серый Лютый» на русский и английский языки. 

Ключевые слова:  этнокультурные реалий, транскрипция, 

транслитерация, разъяснительный перевод, калькирование. 

 

 

Oдним из основных условий верной передачи реалий является знание 

и понимание переводчиком фактов объективной действительности, точное  

понимание переводимого текста.Значит, помимо знаний языка, переводчик  

должен в достаточной мере обладать и экстралингвистическими знаниями,  

поскольку, по мнению Б.И. Репина, "информация, содержащаяся в реалии,  

вытекает из существующей действительности [1, c.89]и суть проблемы 

передачи этой информации в том, чтобы найти средства, которые обеспечили 

бы верность передачи этой информации, т.е. предметное и эмоциональное  

значение реалии, выраженное средствами языка оригинала, не подлежит  

изменению в процессе перевода, форма же может меняться".  

Многие лингвисты в своих работах уделяли особое внимание проблеме  

передачи реалий и безэквивалентной лексики вообще, пытались определить  

способы передачи этого класса лексических единиц. В данном вопросе среди  

языковедов также существовали разногласия, но не столь значительные, как  

при определении понятия реалии, и касающиеся в основном терминологии  
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или приоритета того или иного приѐма перевода. 

Согласно мнению большинства лингвистов, возможности передачи  

реалий сводятся к следующим основным случаям: 

1.Транскрипция и транслитерация; 

2.Калькирование (или дословный перевод). 

3.Использование аналога (или обобщѐнно-приблизительный перевод) 

4.Описательный (разъяснительный) перевод. 

 

Остановимся подробнее на анализе этих приѐмов и рассмотрим, как  

они участвуют в передаче реалий. 

1.Транскрипция  – это  "введение в текст перевода при 

помощи графических средств языка перевода соответствующей реалии с 

максимально допускаемым этими средствами фонетическим приближением к 

еѐ оригинальной фонетической форме", то есть, иными словами, 

при транскрипции передаѐтся звуковая форма слова исходного языка. 

Какотмечает Б. И. Репин, "транскрипция обладает характерным качеством: 

онаподчѐркивает стилистическую активность реалии и тем самым 

сообщает тексту национальный и местный колорит". По мнению 

большинства учѐных, основная причина применения транскрипции при 

передаче реалий –это отсутствие в языке перевода "материальности", 

имеющейся в языке оригинала. Удачно транскрибировав слово, мы 

выполняем обе задачи, которые стоят перед нами при переводе реалий: 

передаѐм смыслпереводимого понятия и его колорит. Следует сразу 

отграничить термин "транскрипция" от термина "транслитерация". 

Некоторые учѐные (Ю.А. Сушков, Б.И. Репин, А.В.Фѐдоров) не 

разграничивают эти понятия, хотямежду ними существует значительная 

разница. Определение транскрипции мы дали выше, транслитерация же, 

согласно словарю лингвистическихтерминов, "это передача букв 

иноязычного слова при помощи букв русского  

(т.е. родного) алфавита". Как отмечает Л. С. Бархударов, эти приѐмы  

нередко сочетаются.[2, c.98]. В.Г. Гак говорит о том, что недостаток 

транскрипции и транслитерации в том, что они приводят к появлению в 

переводе непривычных слов, требующих дополнительных пояснений. [3, 

c.336]. Мы считаем, что применение транскрипции и транслитерации в 

художественной литературе и публицистике вполне оправдано, поскольку 

газетные статьи отличает чѐткость, краткость, динамика и яркость подачи 

материала, а транскрибированные слова ярче всего передают национальный 

и (или)временной колорит и привлекают внимание читателя необычной 

формой.  

Опираясь  на   специфику  перевода - «средство  общения в плоскости 

двух языков» - и логическую последовательность переводческого процесса 

«воспринять - воспроизвести», - С. Влахов и С.    Флорин  предположили,  

что наиболее целесообразной основой для такого деления представляется не 
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строго местный, т. е, экстралингвистический, а скорее языковой принцип, 

который позволяет в первую очередь рассматривать реалии 1) в плоскости 

одного языка, т. е. как свои и чужие, и 2) в плоскости пары языков, то есть 

как внутренние и внешние [4, c.57].Мы считаем, что нет такого слова, 

которое немогло бы быть переведено на другой язык, хотябы описательно. 

Но приемы транскрипции итранслитерации необходимы именно тогда,когда 

важно соблюсти лексическую краткостьобозначения, соответствующего его 

привычности в языке подлинника, и вместе с темподчеркнуть специфичность 

называемой вещиили понятия, если нет точного соответствия вязыке 

перевода. Оценивая целесообразностьприменения транскрипции и 

транслитерации, 

мы исходим из необходимости учитывать, насколько важна передача этой 

специфичности.Следовательно, мы не можем не обратитьвнимание на 

некоторые неточности в передачереалий на русский и английский языки при 

переводе повести МухтараАуэзова «Коксерек».Следует отметить, что 

переводчик должен обладать теми же фоновыми знаниями, 

которымирасполагает носитель исходного языка.В связи с этим рассмотрим 

толкование слова«кӛксерек», которое в тексте является именемглавного 

персонажа, а так же названием повести. 

«Кӛксерек – жасқаскырдыңмықты, қайраттысы» [5, c.586]. 

Кӛк - серый, особый, святой; серек – особенный, необычный, 

бдительный.Рассмотрим варианты перевода данной 

реалии:КішкенеҚұрмашКөксерекдепатқойыпалды[6, c.9]. 

И назвал Курмаш своего любимца Коксерек,что означает: Серый 

Лютый [7, c.135]. 

So Kurmash gave his pet the name of Kokserek,which means Fierce-Grey 

[8, c.84]. 

Переводчик А. Пантиелев перевел ее на русский язык транслитерацией 

- «Коксерек»,используя пояснение «…что означает СерыйЛютый», который 

не соответствует значениюслова. Соответственно, так как перевод 

наанглийский язык был сделан с русского перевода Пантиелева, то и на 

английском названиезвучит так же «Fierce-Grey» (Fierce – лютый,Grey - 

серый), но «Кӛксерек» даже в буквальномпереводе не означает «серый 

лютый», скореевсего, здесь сокрыт иной смысл. «Кӛк» стюркского языка— 

«синий», «голубой»; «святой». Допустим и такой перевод: «божественный 

волк»,и как выше упомянуто «серек» - слово имеетгораздо более глубокое 

значение, «особенный,необычный, бдительный». Название оригинала,т.к. это 

имя собственное, имеет нейтральнуюокраску, заставляет задуматься читателя 

оперсонаже, о его характере и о том, что он изсебя представляет. В переводе 

же название сразувызывает отрицательную характеристикуглавного 

персонажа, заставляет читателя невольно думать, что волк это злой и 

жестокийзверь, а люди всего лишь жертвы. Развитиесобытий становится как 

бы предсказуемым. Мыможем наблюдать расхождение в отношении к 
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волку автора оригинала и переводчика не толькопо названию, но и в самом 

тексте.Теперь рассмотрим следующие вариантыперевода, которые 

выполнялись с оригинала,переводчиками обладающими 

достаточнымифоновыми знаниями. 

КішкенеҚұрмашКӛксерекдепатқойыпалды. 

Мальчик Курмаш, которому достался волчонок, назвал его 

Коксереком[9, с.135]. 

Little Kurmash gave him the name Kokserek. (наш перевод) 

В данном случае, реалия так же переведенатранслитерацией, и 

переводчик использует переводческий комментарий «Коксерек – 

серый,бдительный, особенный», который, как мы видим, соответствует 

значению слова и контексту.Что же касается названия, то переводчик 

выбрал«Матерый», что означает – «достигший полнойзрелости», «опытный», 

«огромный», «большой»,очевидно, что данный выбор полностью 

соответствует характеристике волка, то есть главного персонажа и в тоже 

время имеет более нейтральное значение, и не вызывает 

негативногоотношение к персонажу, получается небольшаяинтрига, как и в 

оригинале. 

И в переводе на английский язык используется транслитерация и 

переводческий комментарий «Kokserek – 1. ayoungwolf, strongandfullofenergy 

2. grey, vigilantandunusual» (1.Молодой волк, полный силы и энергии, 2. 

Серый, бдительный, особенный, так же соответствующий значению данной 

реалии и контексту).Так как название передается именем собственным 

«Kokserek», то соответственно сохраняетсянейтральность и интрига 

непредсказуемостисюжета, для английского читателя. 

В повести около 30 реалий (имена собственные, предметы быта, 

название растений и т.д.).Известно, что реалии могут передаваться 

транскрипцией, транслитерацией, описательным переводом и калькой. 

А.Пантиелев при переводе казахских реалийдопускает некоторые 

неточности, которыепотом появляются и в переводе на английскийязык, 

таккак перевод был сделан с русскоготекста. 

Имена персонажей передаются при помощитранслитерации: 

Құрмаш – Курмаш - Kurmash 

Қасен – Хасен - Khasen 

Аққаска – Аккаска – Akkaska 

Но при передаче на русский язык имя великого батыра казахских 

степей Богембая былонемного искажено: буква «е», стала буквой «а», 

по не известным причинам: 

Бӛгембай - Богамбай – Bogambai. 

Теперь обратим внимание на перевод следующей реалии: 

Қараадыр - Черный холм – Blackhill. 

Переводчик в данном случае использует кальку,но «Қараадыр» – не 

обязательно «Черный холм»,слово «қара» в казахском языке может иметь 
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значение «священный», но в данном контекстеэто слово, скорее всего, 

является названием местности, т.е. вполне возможен перевод 

транслитерацией. 

Некоторые реалии отсутствуют в переводеПантиелева или заменены, 

так как переводчикдопускает множество опущений и не обладаетдостачными 

фоновыми знаниями: Жұмаш, Тастықұдық, Ақсоран, бесін, сасыр, шоқпар, 

қүлдіреуіш, Бейсембай, сойыл, Арыстанбек и т.д. 

Например, «қүлдіреуіш» отсутствует в переводе Пантиелева вообще, а 

реалия «тӛбет» переведено калькой «волкодав». В новом переводепереданы 

обе реалии транскрипцией с переводческим комментарием «кулдреуш-

опорная дугашанырака юрты» и «тобет - казахский волкодав», что передает 

национальный колорит. 

Или: 

Қара ала тӛбеттің иесі Жҧмашбала жазбойыҚұрмашқа…[6, с.11] 

Хозяин черно-пегого пса хвастался...[7, с.135] 

The owner of the black-and-tan dog boasted [8,с.85]. 

Здесь мы видим, что переводчик решилопустить имя мальчика, 

используя только слово«хозяин», в данном случае это не 

существеннаяпотеря, в отличие от отсутствия такого персонажа как 

Бейсембай, который в оригиналенаносит смертельный удар волку. 

Рассмотрим следующий пример: 

Қасқырды қар кӛтереді. Атты кӛтере алмайды. 

Сондықтанталайретатжаратып, шоқпарқамдап, қуамындегенжігіттерболса 

да,ешнәрсеқылаалмайды [6, с.16]. 

Наст волка держит, а всадника нет: проваливается конь, не скачет 

вспахивает снег [7, с.139]. 

The thin crust of ice on top of it will hold him,but not a horseman: the horse 

will sink through andplough up the snow, not gallop [8, с.92]. 

Слово-реалия «жігіт» переводчик используетслово «всадник», что 

вполне допустимо. Ноопускается реалия «шоқпар», которую можнобыло бы 

заменить словом «ружье», что и сделалдругой переводчик: 

Снежный наст неплохо держал широкиеволчьи лапы. Но только не 

копыта лошадей.Тщетными оказались попытки джигитов верхомна конях с 

ружьями преследовать волков [9, с.143]. 

Переводчик мог бы использовать прилагательное «вооруженные». В 

новом переводе нарусский язык слово «жігіт» было переданотранскрипцией, 

без каких-либо комментариев,что допустимо, так как для 

русскоязычногочитателя эта реалия хорошо знакома. 

It could resist the weight of wolves but not ahorse‘s. And, though shokpar-

armed zhigitsahorsehad tried to chase the wolves several times,everything was in 

vain. (наш перевод). 

В новом переводе на английский язык данные реалии переданы при 

помощи транслитерации, используя переводческий комментарий«shokpar - a 
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clubusedasweapon» (шокпар –дубинка, используемая как оружие), «zhigit – 

ayoungmanoranexperthorseman» (джигит –молодой человек или искусный 

наездник).Вэтих вариантах переводов переводчикипередали реалии с учетом 

культуры рецепторовПЯ, сохраняя стиль автора и национальныйколорит 

культуры ИЯ. 

Данный анализ демонстрирует важностьпередачи реалий, для того 

чтобы: 

- рецептор погрузился в культуру языкаоригинала и ознакомился с ней; 

- не терять стиль автора в переводе; 

- не исказить идею и замысел повести. 

Следует также весьма важное заключение отом, что при передаче 

реалий или добавлениекомментариев или примечаний к ним, необходимо 

учитывать и прагматический потенциалтекста – его направленность на 

определенногорецептора, носителя русского или английскогоязыка, 

принадлежащего к иной культуре. 

Мы пришли к выводу, что неточная передачаили неадекватная замена 

слов-реалий приводитк неправильному восприятию реалии и культуры языка 

оригинала рецепторами русского ианглийского переводов. Таким образом, 

переводслов-реалий – творческая процедура, требующая от переводчика 

достаточно хорошего уровнякультурной и страноведческой подготовки. 
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Тҥйін  

 Мақала этномәдени реалийлердің орыс және ағылшын тілдеріне 

аударылу мәселесіне арналған. Мақалада этномәдени реалийлердің 

аудармаларында суреттеу, толық аударма, транскрипция, транслитерация, 

және түсіндіру әдістері мен мысалдары келтірілген. Сонымен қатар мақалада 

Мұхтар Әуезовтың «Кӛксерек» повесіндегі реалийлердің орыс және 

ағылшын тілдеріне аударылуы салыстырмалы түрде қарастырылады. 
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Тірек сӛздер: этномәдени реалийлер, транскрипция, транслитерация, 

түсіндірмелі аударма, калька әдісі. 

 

Resume 

 The article is devoted to the translation of ethno cultural relies into Russian 

and English languages. The article contains examples illustrating methods of 

translation as transcription, transliteration, explanatory translation, translation of 

the full form. The translation of  relies of M. Auezov‘s short novel ―Fierce Grey‖ 

into Russian and English languages are analyzed in the article. 

Key words: ethno cultural relies, as transcription, transliteration, explanatory 

translation, loan translation. 
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Аннотация 

В статье раскрываются основные направления и уровень сотрудничества 

Казахстана и Турецкой Республики на современном этапе. Акцентируется 

внимание на раскрытие исторических основ взаимодействия двух стран, а 

также пути углубления связей в торгово-экономической, инвестиционной, 

промышленной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сфере, 

подчеркивается приоритет Казахстана во внешнеполитической деятельности 

Турции.   

 

Ключевые слова: казахстанско-турецкое сотрудничество, двусторонние 

связи в области политики, культуры, экономики, духовное наследие 

Тюркского мира, этническая близость, этнокультурный центр «АХЫСКА». 

 

 

Казахстан и Турция имеют общее историческое прошлое, родственность 

языков, религии и культуры. Обладает и схожей системой ценностей. Рост 

числа казахстанских и турецких граждан, несущих и желающих развивать 

эти ценности, является вкладом в стабильность на всей территории Евразии. 

Исходя, из этого и строится совместная деятельность в сфере культуры и 

образования. 
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Взаимосвязи Казахстана и Турции зародились еще в древние времена. 

Духовное наследие Тюркского мира, его многовековая и полифоничная 

субкультура являются составной частью всей мировой цивилизации. И 

вполне очевидно, что эта культурная самобытность, сохраненная вопреки 

всем историческим перипетиям, и в 21 веке будет определять духовную 

сущность и место тюркоязычных народов в объединенном потоке мирового 

интеллектуального развития [1]. Сближение Казахстана с тюркскими 

народами и их взаимосвязи в области культуры и литературы имеют 

исторические корни и своеобразные традиции. 

Турция – первое государство, признавшее независимость Казахстана, 

это произошло через 15 минут после объявления Казахстаном своей 

независимости. И с тех пор эти отношения только процветают, казахстанско-

турецкое сотрудничество характеризуется позитивной динамикой развития с 

первых дней установления дипломатических отношений, об этом 

неоднократно отмечал в своих выступлениях президент нашей республики, 

лидер нации Н. А. Назарбаев во время своего официального визита в Турцию 

[2]. 

Сегодня в Турции Назарбаева называют «казахским Ататюрком», 

подчеркивая, таким образом, масштабность перемен и роль первого 

Президента Казахстана в становлении государственной независимости. На 

высшем уровне признаются его безусловный авторитет и лидерство в 

тюркоязычном мире. Этот факт еще раз подтвердил в своей речи Президент 

Турции Абдулла Гюль в ходе пресс-конференции, состоявшейся сразу после 

подписания двусторонних документов. 

Основной целью Казахстана в сфере внешней политики в начале 90-х 

годов была максимальная диверсификация международных связей, 

выработка приоритетных направлений во взаимодействии с зарубежными 

государствами, вступление в наиболее авторитетные международные 

организации [3]. Этим объясняется повышенный интерес республики к 

увеличению числа внешнеполитических партнеров и, прежде всего таких, 

которые могли бы оказать ей наиболее действенную помощь в 

реформировании общества и выходе на широкую международную арену. 

Одним из таких перспективных партнеров для Казахстана, несомненно, была 

и остается Турция. Со своей стороны, турецкое руководство, поддерживая 

процесс демократических реформ в Казахстане, его международные 

инициативы постоянно подчеркивает приоритетность нашей страны в своей 

внешнеполитической деятельности.  

Весной, текущего, 2015 года президенты Нурсултан Назарбаев и Реджеп 

Тайип Эрдоган рассмотрели пути углубления связей в торгово-

экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной и 

культурно-гуманитарной сфере. Главы государств затронули актуальные 

аспекты международной и региональной повестки дня [4].  
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Н. А. Назарбаев подчеркнул, что отношения между двумя странами 

являются дружественными и братскими, находятся на очень высоком уровне. 

Р. Т. Эрдоган, в свою очередь, выразил благодарность и отметил, что в 

непростой мировой экономической ситуации Казахстан сейчас динамично 

развивается, достигая больших успехов. 

Ход истории, общественного прогресса не только настоятельно требует 

налаживания конструктивного, созидательного взаимодействия всех 

государств, независимо от их общественного строя и географического 

положения, но и создает для этого необходимые политические, социальные, 

материальные предпосылки.  

В сфере образования примером успешного взаимодействия может 

служить деятельность Международного Казахско-турецкого университета 

им. Х. А. Ясави в Туркестане, Университета имени С. Демиреля, 

Университета Иностранных Языков и Деловой Карьеры, а также 

действующих по всей стране 24 казахско-турецких лицея. Ежегодно сотни 

казахстанских студентов учатся в вузах Турции [5]. 

В развитии культурных отношений двух братских стран также активное 

участие принимает республиканский Турецкий этнокультурный центр 

«Ахыска», образованный в феврале 1991 г Создана стройная вертикальная 

структура взаимосвязи Республиканского Общества с областными, 

городскими, районными филиалами и представителями в населенных 

пунктах, где компактно проживает турецкая диаспора. В настоящее время 

функционирует четыре областных (Алматинская, Южно - Казахстанская, 

Жамбылская, Кызыл – Ординская) 6 городских и тринадцать районных 

филиалов. В каждом населенном пункте избраны Советы представителей 

диаспоры. Представительства Общества функционируют в городах Астана, 

Караганда,  Актау и Усть-Каменогорск. 

Основная цель «Ахыска» - укрепление межнационального согласия в 

стране, всестороннее взаимное обогащение национальных культур народа 

Казахстана, сохранение и развитие традиций, обычаев и культуры турок, 

патриотическое воспитание молодежи. Отличительной особенностью 

этнокультурного объединения является то, что в  разносторонней своей 

деятельности оно не замыкается только на одноимѐнной нации, а  привлекает 

к этому представителей других этносов [6]. Процесс демократизации и 

открытости казахстанского общества позволили национальному 

общественному объединению турок поднять этнокультурное развитие своего 

народа на качественно новый уровень. Уже много лет в семье народа 

Казахстана в мире и согласии живет и трудится турецкая диаспора. 

Открытие памятника основоположнику Турецкой республики, Мустафе 

Кемалю Ататюрку, на казахстанской земле стало большим и важным 

событием. Для этнических турок Казахстана стало гордостью, что лидер 

нации Н. А. Назарбаев открыл первый за пределами Турции памятник 

Ататюрку, величественно возведенный у реки Ишим, в красивейшем городе 
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нашей республике – Астана. В связи с чем президент правления Турецкого 

этнокультурного центра Республики Казахстан Касанов Зиятдин 

Исмиханович от имени Ассоциации турок «Ахыска» написал 

благодарственное письмо главе государства – Нурсултану Назарбаеву. В 

письме отмечается, что эти отношения развиваются на основе 

типологических, исторических и культурных связей. 

В сфере регионального сотрудничества важной задачей является 

деятельность в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которая 

в будущем может стать гарантом, объединяющим потенциал стран 

Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Как Турция, связанная 

союзом со странами ЕС, так и Казахстан, имеющий авторитет и играющий 

ключевую роль в СНГ, оказывают содействие поиску путей и развитию 

сотрудничества между двумя крупными политико-экономическими 

образованиями на континенте. Казахстан также развивает прямые контакты с 

ЕС [7]. Это подтверждает тот факт, что наши отношения строятся не только в 

двусторонней плоскости, но и в пространстве многостороннего 

сотрудничества, в рамках таких авторитетных международных и 

региональных структур, как ООН, Организация по Безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация экономического 

сотрудничества и Организация Исламская Конференция (ОИК), ЕС [8]. Этот 

процесс рассматривается именно в контексте усиления интеграции. Причем 

экономический аспект этого процесса имеет большой удельный вес. 

Сотрудничество двух стран во всех сферах имеют стратегический и 

доверительный характер, и это дает возможность предпринимателям наших 

стран строить экономические отношения в особой доверительной форме. 

Сегодня в Казахстане работают около 1500 турецких компаний, предприятий 

с участием турецкого капитала, в том числе и в нефтегазовой сфере [9]. 

В Казахстане системно и целенаправленно осуществляются меры для 

того, чтобы ни один этнос не терял своей культурной индивидуальности в 

богатой палитре единого народа Казахстана. Также создана такая модель 

общественного устройства, где в действительности реализуется 

цивилизованное воздействие государства на сферу мировоззренческих 

интересов [10]. Это нашло своѐ отражение в Конституции РК. 

Казахстанско-турецкие отношения характеризуются высокой 

интенсивностью контактов на всех уровнях и широтой рассматриваемого 

круга вопросов. Турция признает лидирующую роль Казахстана в 

Центральной Азии и считает нашу страну наиболее важным партнером в 

регионе. Важно отметить, что в отличие от двусторонних отношений Турции 

с рядом стран СНГ, в частности с Россией, турецко-казахстанские отношения 

развиваются довольно стабильно, с реальной перспективой их расширения и 

углубления в будущем. В них отсутствует политическая напряженность [11]. 

Будущее турецко-казахстанских отношений, как и будущее отношений 

между всеми державами мира будет зависеть от стремления решить многие 
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вопросы, разногласия и противоречия путем мирных переговоров, исключая 

возможность нанесения ущерба другим странам. 

 

1. Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX 

века //  Москва, 2001г., 177 C. 

2. Куттыкадам С. Казахская драма на сцене и за кулисами. История 

современного Казахстана // Алматы, 2010г., 128 С. 

3. Токаев К. Дипломатия Республики Казахстан // Астана: Елорда 2001г., 

211 С. 

4. http://www.nur.kz 

5. http://www.stat.gov.kz 

6. Ибрашева Ш. Қазақстандағы Ахысқа түріктері // Алматы, Таугуль – 

Принт, 2014г., 95 Б. 

7. Назарбаев Н. А. Евразийский Союз: идеи, практика, перспективы // 

Москва, 1997г., 173 С. 

8. Актуальные проблемы внешней политики Казахстана. Сборник статей 

под редакцией К. К. Токаева. // МИД РК. М.: Русский Раритет, 1998г., 37 С. 

9. Назарбаев Н. А. Казахстан-Турция: 20 лет дружбы и сотрудничества // 

Астана, 2013г., 128 С. 

10. Ассамблея народа Казахстана: Исторический очерк // Алматы, 

Раритет, 2010г., 83 С. 

11. Казахстан. Россия. Турция. По страницам евразийских идей XIX-XXI 

вв. // Алматы,  2009 г. 

 

Тҥйін 

 Бұл мақала қазіргі таңда ӛзекті болып саналатын мәдениетаралық 

қарым – қатынас мәселесіне арналады. Мақалада Қазақстан мен Түркияның 

әлемдік қауымдастықтағы тарихи негіздік бағыттары және сауда-

экономикалық, инвестициялық, ӛнеркәсіптік,мәдени – гуманитарлық 

саласындағы байланыстары қарастырылған. 

Тірек сӛздер: қазақ – түрік қатынастары, саясат, мәдениет, экономика 

саласындағы екіжақты байланыс, Түрік әлемінің рухани мұрасы, «Ахыска» 

Түрік этно-мәдениет орталығы . 

 

Resume  
The article describes main trends and the level of cooperation between Kazakhstan 

and the Republic of Turkey at the present stage. The attention  is focused on 

disclosure of historical foundations of cooperation between two countries and ways 

of enhancing relations in trade-economic, investment, industrial, transit transport, 

cultural and humanitarian spheres. The priority of Kazakhstan is underlined in 

foreign policy of Turkey. 
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МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗІРЕТТІЛІК 

МӘСЕЛЕСІНІҢ АУҚЫМДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 

ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ЖҤЙЕСІНІҢ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНУЫ 

            Дҥйсенбай Сәуле Дҥйсенбайқызы  2курс магистранты: 

Ғылыми жетекшісі: .ф.ғ.д., профессор Нҧрғожина Ш.И.  Абай  атындағы  

ҚазҰПУ 

Аңдатпа 

Соңғы жылдары отандық білім беру жүйесінде мәдениетаралық 

коммуникативтік құзіреттілік, яғни, «мәдениеттер диалогы»тӛңірегінде 

саяси-қоғамдық, ғылыми-педагогикалық кӛзқарастардың артып, 

қызығушылық тудырып отырғаны мәлім. Осы уақытқа дейін, 

мәдениетаралық құзіреттілік ұғымы әртүрлі мәдениет ӛкілдерінің қарым- 

қатынас жасау үрдісінің ерекше кӛрінісі ретінде, педагогикалық тәжірибеде 

маңызды ғылыми орын алып келген болатын[1]. Нәтижесінде, 

мәдениетаралық құзіреттіліктің түрлі аспектілері, атап айтқанда, шетел тілін 

оқыту арқылы әртүрлі ұлт пен мәдениет ӛкілдерінің қарым-қатынас жасау 

барысында, олардың бойынан әлеуметтік-мәдени құзіреттілікті 

қалыптастыру болып табылатын зерттеу жұмыстарының объектісіне 

айналды. Әлеуметтік-мәдени құзіреттілік мәдениетаралық құзіреттіліктің бір 

компоненті ретінде танылса, уақыт ӛте келе, білім беруде ӛзіндік мақсаты 

бар, шетел тілінде коммуникативтік дағдыларды игерумен  ғана емес, 

полимәдени заманда басқа мәдениет пен ұлт ӛкілдерімен тіл табысу 

дайындығы мен бейбіт ӛмір сүре білу қабілетінің қалыптасуын да кӛздеп 

отыр. 

 Аталмыш мақаламда, шетел тілін оқыту саласындағы мәдениетаралық 

құзіреттілік мәселесіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлары 

сипатталады. Отандық білім беру жүйесінің модернизациялануы шеңберінде, 

шетел тілін оқытудың жаңа бағыттары мен әдістемелеріне кӛшу қажеттілігін 

атап кӛрсетемін. 

Тірек сӛздер: мәдениетаралық құзіреттілік, шеттілдік білім беру, жаңа 

әдістемелер, білім беру жүйесінің модернизациялануы, ішкі және сыртқы 

факторлар. 
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Бүгінгі таңда ӛзекті мәселе болып отырған мәдениетаралық 

коммуникативтік құзіреттілік термині тӛңірегінде қалыптасқан пікірлер 

мен қызығушылықтардың күннен-күнге артуының мәні неде? 

Мәдениетаралық қарым-қатынас құзіреттілік дағдысын тұлға бойында 

қалыптастыруда шетел тілін қолданудың қажеттілігі немен байланысты? 

Бұл сұрақтарға жауап іздеу үшін, бұл мәселеге тікелей әсер ететін ішкі және 

сыртқы факторларды айшықтап, карап шығу маңызды. 

Сыртқы факторлар. Сыртқы факторлардың ең маңызды бӛлігіне, әлем 

елдері мен халықтарының ӛзара тәуелділіктері мен қарым-қатынас орнатуға 

деген сенімділік айқындығының  күрт ӛсуінің кӛрсеткіші-жаһандану үрдісін 

жатқыза аламыз. Жаһандану үрдісі алдыңғы қатарлы дамыған Батыс 

елдерінің белсенді әсерінен дамып, нәтижесінде кӛптеген ұлттық 

мемлекеттердің[2] әлеуметтік қарым-қатынас щеңберінен асып, айтарлықтай 

ӛзгерістерге ұшырай отырып, тӛмендегі функцияларды атқаруда: 

 Халықаралық корпорациялардың ӛсуі мен дамуы, мемлекетаралық, 

ӛндірістік-экономикалық, сауда-қаржылық және ұлттық-мәдени 

байланыстардың интеграциялануын күшейтеді; 

 Жаңа технологиялардың қарыштап қадам басуы, ақпарат алмасу 

процесін жеделтетіп қана қоймай, мәдениетаралық қарым-қатынасты 

ығыстыруда; 

 Қырғи қабақ соғыстан кейінгі мемлекетаралық қарым-қатынастардың 

демократизациялануы, геополитикалық және ұлттық-мәдени үрдістер 

шеңберінің ӛзгеруі саяси-экономикалық қатынастардың 

интеграциялануын күшейтіп(«бірыңғай Еуропа» мен «еуро зонаны» 

мысалға кӛрсетуге болады), мәдениетаралық қарым-қатынас жасаудың 

мүмкіндіктерін арттырады; 

 Әлемдегі нарықтық кеңістіктің ашықтығы адамдардың жұмыс іздеу, 

туризм мақсатында бір елден екінші елге қоныс аударуына ықпал етіп, 

белсенді мәдениетаралық қатынастың тұрақталуына әкеліп соқтыруда. 

Аталған мәселенің актуалдылығын түйсінген бірқатар саяси-қоғамдық және 

ғылыми-педагогикалық күштер бірігіп, кӛптеген елдердің білім беру 

жүйесіне, толерантты мәдениетаралық құзіреттілік, яғни, «мәдениеттер 

диалогын» нақтылайтын тұжырымдаманы бекітті. 1971жылдан бастап, шетел 

тілін оқыту жобасы аумағында Еуропалық Кеңес бірқатар 

тұжырымдамаларды ұсынып, оның ішінде, шетел тілін оқыту тәжірибесі мен 

оқытуды бағалауға аса үлкен мән берген болатын. «Language Learning for 

European Citizenship» жобасы еуропалықтарға еркін қарым-қатынас жасауға 

мүмкіндік беруге, тілдік кедергілерді жоюға, ӛзара түсіністікті 

қалыптастырумен қатар, ӛз мәдениетімен қоса ӛзге мәдениетке 

сыйластықпен қарауды мүмкін ететін-«Common European Framework of 

Reference- CEFR»- құжаты жасалды[3]. Бұл құжат 1996жылы жарық кӛрді. 

Құжат мазмұнында «құзіреттілік» ұғымы кез келген жағдайда адамға түрлі 
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іс-әрекетті саналы түрде басқаруға, мәселелердің шешімдерін шығаруға және 

ӛмірдің әр саласында кездесетін жағдаяттар тӛңірегінде сол салаға сәйкес 

келетін стратегияны қолдануға мүмкіндік жасайтын білім жиынтықтары мен 

жеке бас ерекшеліктерін бағалайтын мазмұнға ие болды. 

Модернизациялану үрдісіндегі маңызды қадамдардың бірі, 2010 жылғы 

наурыз айында Қазақстан ресми түрде Болон декларациясына қосылып, 

Жоғары білім берудің еуропалық аймағының 47- мүшесі және еуропалық 

білім беру кеңістігінің толық құқылы мүшесі ретінде танылған алғашқы 

Орталық Азия мемлекеті болғанын атап айтуға болады[4].  

Ішкі факторлар. Жаһандану үрдісінің қарыштап қадам ала бастауы, жаңа 

уақыт пен заманауи қажеттіліктердің пайда болуы шетел тілін оқыту 

әдістемесінің қайта қаралуы тілдің рӛлі мен функциясының ӛзгеруіне әкеліп 

соқтырды. Шет тілінің(ағылшын тілі) ӛмірдің барлық салаларында, бизнесте, 

білім беру жүйесінде, кәсіби және тұлғааралық қатынаста үздіксіз 

тұтынылуы, ең алдымен, шетел тілін дәстүрлі оқыту әдістемесінен бас 

тартуға әкеліп соқтырған еді[5]. Нәтижесінде, дәстүрлі оқыту әдістемесінің 

орнына жаңа әдістемелік бағыттар, ұстанымдар мен тәжірибелер кіре 

бастады. Мәдениетаралық құзіреттілік мәселесінің әлі де болса бір қалыпқа 

түспегенін ескере отырып, келесі мәселелер отандық шетел тілін оқыту 

жүйесінде орныққандығын айта кеткен жӛн: 

 Мәдениетаралық коммуникативті құзіреттілік мәселесі ерекше 

кӛзқарасты талап етеді, себебі ол коммуникацияға қатысты барлық 

ауқымды мәселерді қамтиды; 

 Шетел тілін оқытудың басты мақсаты-тілді қарым-қатынастың 

толыққанды және бірегей құралы ретінде оқыта алу; 

 Шетел тілі- коммуникативті құзіреттіліктің бірден-бір құралы бола 

отырып, қарым-қатынас орнату барысында нақты мақсаттар қоя білуге, 

тілдік формаларды ұстану стратегияларына қол жеткізуге, 

мәдениетаралық қарым-қатынас жағдаяттарында тілдік этикет 

нормаларын және әлеуметтік жалпыға ортақ қағидаттарды сақтай білуі; 

 Шетел тілін оқыту технологияларының дамуы мен оптимизациялануы-

шет тілін ана тілімен және мәдениетімен салғастыра отырып оқытуды 

кӛздейді. 

Осылайша, отандық білім беру , оның ішінде, шетел тілін оқыту жүйесі 

модернизациялану үрдісіне еніп, мәдениетаралық коммуникативтік 

құзіреттілік мәселесінің актуалдылығын ескере отырып, шетел тілін оқыту 

мен бағалаудың жаңа әдістемесіне кӛшу қажеттілігін нақтылайды. Оның 

мазмұнына: 

Тҧлғаға бағытталған тәсіл-күн сайын ӛзгеріп жатқан заман талаптарына 

жауап беретін, дамыған, кӛзі ашық, ӛз бетімен шешім қабылдай алатын адам 

тәрбиелеп шығару; 
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Қҧзыреттілік-біліктілік тәсілі-мұндай тәсіл кӛбіне тәжірибелік бағытта 

қолданылып, оқыту процесі кәсіби дәрежеге жету мақсатын кӛздейді; 

Коммуникативті немесе когнитивті тәсіл-танымдық және 

коммуникативтік қызметтердің тәрбие мен оқыту саласында басты орынға 

шығуында; 

Мәдени немесе әлеуметтік-мәдени тәсіл-білім беру екі мәдениетті 

салыстыру процесі арқылы жүзеге асады. 
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Резюме 

В последние годы особенно возрос общественно-политический и 

научно-педагогический интерес к проблемам межкультурного 

общения, развития так называемого «диалога культур». К настоящему 

времени межкультурная коммуникация как адекватное понимание друг 

друга принадлежащими к разным национальным культурам 

участниками коммуникативного акта выделена в особый объект 

научного изучения и педагогической практики[1]. Различные аспекты 

межкультурной коммуникации, в частности использование 

иностранных языков в качестве средства формирования 

социокультурной компетенции у людей, принадлежащих к различным 

национальным и культурным общностям, стали предметом 

многочисленных научно-педагогических исследовании. Несмотря на то 

что социокультурная компетенция нередко рассматривается как один 

из компонентов коммуникативной компетенции, в последнее время ее 

стали выделять в качестве самостоятельной цели образования, 

связанной не только с коммуникативными умениями на иностранным 

языке, сколько с готовностью и способностью жить и 

взаимодействовать в современном поликультурном мире. 

В статье описываю внешние и внутренние факторы, обусловливающие 

актуальность проблем межкультурной коммуникации в сфере 

преподования иностранных языков. Также подчеркиваю 

http://www.lang.mipt.ru/articles/european_levels.htlm(дата
http://www.iqaa.kz/kz/bolon-protsesi/aza-standa-y-bolon-protsesi
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необходимость перехода к новой методологии изучения и 

преподавания иностарнных языков в рамках модернизации 

отечественной системы образования. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, изучение и 

преподавание иностранных языков, новая методология, модернизация 

системы образования, внешние и внутренние факторы. 

Resume 

In recent years especially political, scientific and pedagogical interest in 

problems of cross-cultural communication, development so-called "dialogue 

of cultures" increased. So far cross-cultural communication as adequate 

understanding of each other the participants of the communicative act 

belonging to different national cultures is allocated in special object of 

scientific studying and student teaching [1]. Various aspects of cross-cultural 

communication, in particular use of foreign languages as means of formation 

of sociocultural competence at the people belonging to various national and 

cultural communities became a subject numerous scientific and pedagogical 

research. In spite of the fact that sociocultural competence quite often is 

considered as one of components of communicative competence, recently its 

began to allocate as the independent purpose of education, connected not 

only with communicative abilities on foreign language, how many with 

readiness and ability to live and interact in the modern polycultural world. 

The article focuses on inner-and outer-factors that make multicultural 

communication an urgent and crucial issue in foreign language learning and 

teaching. The necessity of adaptation of a new methodology in foreign 

language learning and teaching in terms of modernization of the educational 

system in Kazakhstan is explained. 

Key words: multicultural communication, foreign language learning and 

teaching, new methodology, modernization of the educational system in 

Kazakhstan, inner and outer factors. 
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УДК 81:001.12/.18 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ  

ЛЕКСИКОГРАФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бакитгуль Е.Б.- «Аударма ісі» мамандығы2 курс магистранты, 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, 

Кӛптілді білім беру институты, 

«Кәсіби шетел тілі коммуникациясы және 

аударма ісі» кафедрасы 

  

Аңдатпа 

Мақалада қазақ тіліндегі екі (кӛптілді) медициналық аударма және 

түсіндірме сӛздіктердің маңыздылығы, жасалу қағидаттарындағы 

ерекшеліктері және сӛздіктерде медициналық терминдердің тәржімелерінің 

берілу мәселелері қарастырылады.      

Тірек сӛздер: лексикография, медициналық терминология, кӛптілді 

медициналық аударма сӛздіктер, дублеттер, жарыспалылық, синонимия, 

кӛпнұсқалалық, медициналық аударма сӛздіктер, эпонимдер сӛздігі 

 

Терминологиялық сӛздіктердің, соның ішінде медициналық аударма 

сӛздіктердің қажеттілігі кӛп уақыттан бері кӛтеріліп келе жатқан мәселе. 

Ӛйткені, соңғы он – жиырма жылдықтар кӛлемінде медицина саласының 

қарқынды дамуы, клиникалық тәжірибе және ғылыми - зерттеу 

жұмыстарында заманауи ақпараттық - техникалық әдістерді пайдалану 

мамандардың медицина және молекулярлы биология, психология, генетика 

және де басқа ғылым түрлерінен терең білімі болуын талап етеді. Бұның бәрі 

медициналық лексикаға ӛз әсерін тигізбей тұрмайды. Медицина саласындағы 

халықаралық байланыстар мен тәжірибе алмасу үдерісі шетел тілдерінде еніп 

жатқан жаңа ақпараттық қордың қазақ тіліндегі барабар аудармасын керек 

етеді. Бұл тенденция ӛзгеше сӛздіктерді құрастыруға негіз болады. Заманауи 

медициналық әдебиеттер соңғы онжылдықта қолданыста жүрген  жаңа 

терминдерді қамтиды. Әлбетте, бұрынғы бірсыпыра терминдер жаңа немесе 

қосымша мағынаға ие болса, кейбіреулері кӛнерген сӛздер қатарында қалып 

жатыр.            

Мақалада 1990 – 2015 ж.ж. аралығында жарық кӛрген бірнеше 

медициналық және іргелес салалардың кӛптілді (ағылшынша – қазақша, 

орысша – қазақша, ағылшынша – орысша – қазақша, ағылшынша – орысша, 

т.с.с.) сӛздіктеріне шолу жасалды және олардың ішінде мамандарға, 

студенттерге, аудармашылар және ғалымдарға қажетті медициналық 

терминдерді қаншалықты меңгеруге немесе олардың барабар аудармасын 

беруге тиімділігін анықтауға тырысамыз.  
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Ақпараттық жүйе дамыған сайын, білім кӛзін алудың әдістерінің, 

әсіресе сӛздіктердің орны  маңызды. Арнайы лексикалық сӛздіктер  

терминологияның бірден бір құралына айналып отыр. Сол себепті бүгінгі 

таңда терминологиялық сӛздіктердің ролі мен пайдалану аясы кеңейіп, саны 

да ӛсіп келеді.   

XX - шы ғасырдың аяғынан бастап, қазіргі кезеңде медицина және 

онымен іргелес салаларда Жандар Керімбектің «Физиология атауларының 

орысша – қазақша түсіндірме сӛздігі» (1992), И.А. Құлмамбетовтың 

«Стоматология терминдерінің орысша – қазақша түсіндірме сӛздігі» (1991), 

А.Рақышевтың «Анатомия терминдерінің сӛздігі» (1994), Ә.Әбутәліповтің 

«Індеттану терминдерінің орысша – қазақша түсіндірме сӛздігі» (1995), 

Қ.Дүйсенов, Д.Тӛребаеваның «Жұқпалы аурулар мен эпидемиология 

кафедрасында жиі кездесетін клиникалық терминдердің қысқаша орысша – 

қазақша сӛздігі» (1995), Ә.Нұрмұхамбетов, М.Ахметовтың бірлескен 

авторлығымен «Патофизиологиядағы медициналық атаулар сӛздігі» (1998), 

Т.Момынов, А.Рахышев, Г.Ақжігітовтің «Ағылшынша – қазақша 

медициналық сӛздігі» (2003), Г.К.Аяпбергенованың «Медицина 

лексикасының ұялы әдіспен жасалған сӛздік» кітапшасы (2006),                     

М. Ахметовтың «Медициналық терминдер сӛздігі» (40 мыңға жуық термин 

қамтиды) (2009), Т.Т.Аяпова, Т.Қ.Жұмажанова, Ш.Құрманбай, 

З.С.Әбілдаева, Ж.Ә.Тутбаеваның «Ағылшынша – қазақша тақырыптық 

сӛздігі» (2010), Ш.Құрманбайұлының «Қазақ тіліндегі қысқарған сӛздер» 

(2013) атты еңбегі, А.Құсайынов редакторлық басқаруымен басылып шыққан 

«Қазақша – орысша, орысша – қазақша терминологиялық сӛздік: 13 – том. 

Химия, 14 – том. Биология, 15 – том. Медицина» (5000-нан астам термин) 

және Мемтерминком бекіткен терминдер сӛздігі жарыққа шығып, қазақ 

салалық терминологиясына елеулі үлес қосуда.    

Әрбір сӛздік бегілі бір мақсатпен жасалады. Мысалы, ағылшынша -  

қазақша немесе қазақша - ағылшынша, ағылшынша - орысша - қазақша және 

латынша-қазақша қостілдік медициналық сӛздіктер мамандарға                          

(дәрігерлерге) студенттерге, аудармашылар және ғалымдарға қажетті 

медициналық терминдерді меңгеруге немесе медициналық мәтіндердің 

барабар аудармасын беруге септігін тизеді. Аударма тіліндегі (қазақ  - 

ағылшын/орыс - қазақ/ағылшын - орыс) терминнің аударылатын тілдегі 

терминге дәл баламасын әлде болмаса барабар тәржімесін табу  кез-келген 

маманға оңай тимесі анық. Бұл мәселенің бірнеше себептері бар.  

Біріншіден, кӛптілді медициналық терминологияның біріздендірілмеуі 

салдарынан синонимдік және полисемия құбылыстарының байқалуы. 

Алайда, XX – XXI ғ.ғ. шеңберінде кейбір тіл мамандар «бір ұғым – бір 

термин» қағидатқа қарсы жаңа пікір айтып жүр. 

Екіншіден, қос тілдегі медициналық терминдердің кірме терминдерге 

басым болуы: ағылшын тілінің латын – грек тӛркінді, ал қазақ тілінің орыс 
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тілінен енген терминдер мен «делдал» – орыс тілі арқылы енетін 

халықаралық терминдердің басымдылығы.   

Үшіншіден, ағылшын медициналық терминдерінің арасында қазақ тілі 

мәдениетіне тән емес термин – реалийлердің кездесуі.  

Сӛздік құрауда терминдер қатары маңызды рӛл атқарады. Себебі 

терминдер қатары  бір реттік қатарда орналасқан бүкіл терминдер 

ұғымының жиынтығын құрайды.   

Мақалада бірнеше авторлардың 4 еңбегі зерделенді. Алғашқы 

талқыланатын сӛздік  мемлекетіміздің тәуелсіздік алған алғашқы жылдары 

жарық кӛрген салалық  физиологиялық терминдерінің сӛздігі қазақ тіліндегі 

бірден  - бір сӛздіктің түрі.  

Сӛздік Ж.Е. Керімбековтің «Физиология атауларының орысша – 

қазақша түсіндірме сӛздігі«. 

Физиология атауларының орысша – қазақша түсіндірме сӛздігі 3000 –ға 

жуық физиологиялық терминдер және биология, анатомия, тағы да сол 

сияқты терминдерді қамтиды. Түсіндірме сӛздікте кез-келген терминнің 

терминдік қатары беріліп, түсініктемесі кӛрсетіледі. 

Сӛздіке терминдер әліпби ретімен тізбектеліп, олардың қазақ тіліндегі 

баламалары (немесе калькалары) және түсініктемелері берілген.  

Мысалы: 

Брюшина  іш пердесі (peritonaeum), құрсақтың қабырғасын іштей 

тыстап және ішкі ағзаларды толық, немесе жартылай орап тұратын перделер. 

І.п. ӛзінен сарысу шығарады, тосқауылдық қасиеті бар. 

Гусиная кожа  құс терісі (cutis anserinus). Дене суықтан түршіккенде 

және қорыққан кезде теріні түрпідей бүртіктер қаптап кетеді. Жүнін жұлған 

тауық терсінідей болып қалады. Ондай жағда тері түктері түбіндегі бұлшық 

еттердің жиырылуынан пайда болады [1: 40,81]. 

Физиология атауларының орысша – қазақша түсіндірме сӛздігінің бір 

ерекшелігі  кейбір эпонимдік терминдердің түсіндірмесін беру барысында 

эпоним  сӛздер жӛнінде қысқаша анықтама беруінде.  

Мысалы: Флексига пучок  Флексиг будасы (P.E.Flechsig 1847 – 1929 

нем. неврологі), жұлынның алдыңғы сабауының негізгі будасы. Ф.б. рефлекс 

доғасының афференттік будасына жатады [1: 259]. 

Дегенмен, талдауды автордың сӛздікке берген алғы сӛзінен  алынған 

келесі үзіндімен қорытындылауға болады: «...физиологиялық түсіндірме 

сӛздіктің бірінші рет құрастырылуына байланысты мұнда терминдер толық 

қамтылды және кемтіксіз дей алмаймыз...».  

Екінші қарастырылатын сӛздік Т.Момынов, А.Рахышев, Г.Ақжігітовтің 

«Ағылшынша – қазақша медициналық сӛздігі».  

Сӛздік 60 000 – дай медицинаның теориялық, клиникалық бӛлімдері, 

медициналық техникаға байланысты ұғымдармен қоса, іргелес ғылым 

салалары  молекулалық биология, биохимия, генетика терминдерін 
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қамтиды. Сӛздіктің фунционалдық маңызы туралы авторлардың 

пайымдаулары: «...ұлтаралық түсініктерді ұлғайтып, білім алуда дүние 

жүзінде жиі қолданылатын ағылшын тіліндегі медициналық терминдердің 

мән – мағынасын ана тілі арқылы түсінумен бірге, шет елдіктердің 

мемлекеттік тілді үйреніп, білуіне ұйтқы болады». 

Сӛздіктің құрылымына қатысты ерекшелік – әліпби ретімен тізімделген 

дара термин қажетті ұғымды іздестіру жұмысын жеңілдетеді. Ал, тірек 

терминмен байланысатын термин тіркестер немесе тұрақты тіркестер, 

сонымен бірге туынды сӛздер (деривативтер) тізбектеліп, лұғаттық 

мақаламен беріледі. Екінші артықшылығы – ағылшын тіліндегі терминнің 

қазақ тіліндегі қосымша аударма нұсқалары араб цифрымен кӛрсетілген. 

Мысалы: 

dress (жараны) байлау, таңу 

to d. in splits шина салу немесе гипспен орау  

dressing  

1. таңатын материалдар; таңғыш; қайта таңу 

2. (жараны) таңу; таңғыш балау 

to do a d. жараны таңу, т.б. [2:180, 181] 

Байқағанымыздай, мысал ретінде алған dress терминінің бір (1) туынды 

сӛзі (dressing), екі (2) тұрақты сӛз тіркесі және он жеті (17) термин тіркестері 

енгізілген.  Бұл үрдіс аудармашы немесе кез – келген сӛздікті қолданатын  

маманға медициналық мәтінмен жұмыс жасау үшін ӛте ыңғайлы әрі жеңілдік 

береді. 

Г.К. Аяпбергенованың «Медицина лексикасының ұялы әдіспен 

жасалған сӛздігі» қазақша – орысша нұсқасымен және әліпби ретімен 

берілген термин және термин сӛз тіркестерін қамтиды. Мысалы: бӛртпе – 

сыпь, прыщ, высыпание;бӛртпе сүзек – сыпной тиф [3:7] 

Сонымен қоса, сӛздікте контекстке байланысты негізгі терминмен 

тіркесе алатын қосымша сӛздер ұялы әдіспен жинақталып, орыс тіліндегі 

балама аудармасы  немесе халықаралық қабылданған терминдік нұсқасы 

берілген.   

Мысалы: 

буын – сустав 

аяқтың буынын шығарып алу, буынды шығару – вывихнуть 

буынға қан құйылу – кровоизлияние в суставе, гемартроз 

буын қабыну – воспаление сустава [3:7] тағы сол сияқты нұсқалары 

бар. 

Автордың сӛздікті құрастыру жұмысындағы бір ерекшелігі – кейбір 

терминдердің қолданыста жүрген жарыспалы нұсқалары қосымша етіп 

беріліп, олардың орыс тіліндегі баламалары да кіріктірілген. Мысалы: у, зәр – 

яд, токсин; мертігу, зақымдану, жарақаттану – увечье, повреждение, 

ранение [3:26, 35] 



100 

 

Г.К. Аяпбергенованың «Медицина лексикасының ұялы әдіспен 

жасалған сӛздік« атты еңбегін талдауды қорытындыласақ: сӛздіктің 

тиімділігі – медицина тілінде қазақша сӛйлеуге ұмтылған адамдар бір сӛзден 

ұялы әдіс бойынша тарамдалған кӛптеген сӛз тіркестерінің жиынтығы біле 

алады. 

Соңғы талданатыны М. А. Ахметовтың «Медициналық терминдер 

сӛздігі« Орысша – қазақша – ағылшынша  аударма сӛздігі 40 мыңға жуық 

терминді қамтиды. 

Автор: «Орысша – қазақша – ағылшынша медициналық терминдер 

сӛздігі  медицинаның барлық салалары бойынша негізгі терминдерді 

қамтиды. Сӛздік медицина колледждерінің және медициналық жоғары оқу 

орындарының оқытушылары мен студенттеріне, сондай – ақ дәрігерлер мен 

медик ғалымдар қауымына арналған.»  деп түсініктеме береді.  

Сӛздіктегі орыс тілінің терминдері әліпби ретімен орналасқан. Сӛз 

тіркестері (анықтаушы және тірек сӛздер) әліпби – ұялы түрде жүйеленген.  

Мысалы: Сливкообразный гной термин сӛз тіркесін табу үшін, гной 

(ірің) тірек сӛзі арқылы іздеу қажет.   

Қазақ тіліндегі аударма нұсқасында кейбір терминдерге түсініктеме 

беріліп, курсив арқылы жақшаға алынған.  

Елімізде немесе алыс – жақын шетелдердегі баспалардан  шығып, 

жалпы қолданыста жүрген екі – үш тілді (ағылшынша - қазақша, орысша - 

қазақша - ағылшынша, ағылшынша - орысша, орысша - ағылшынша ) және 

түсіндірмелі медициналық терминологиялық сӛздіктермен бірге іргелес 

салалық терминологиялық сӛздіктерді салыстыру барысында аударма 

терминдердің варианттылығы және қос тілде де сӛздердің жарыспалылық 

құбылысы кездесетіндігі анықталды.  

Бүгінгі таңда қолданыста жүрген екі (кӛптілді) медициналық 

терминдер сӛздіктері салалық аударма терминологиясы және 

терминографияның теориялық мақсаттарының әлі де болса шешімін 

таппағандығын (орысша - қазақша - ағылшынша, ағылшынша - қазақша, 

қазақша - орысша) дәлелдейді.  

Сӛздіктерде ағылшын тіліндегі медициналық терминдердің кӛбінесе 

бір нұсқасы ғана беріледі, ал қазақ тіліндегі сӛздіктерде екі, үш, кейде одан 

да кӛп нұсқалары кӛрсетіледі. Кей жағдайда термин аудармасының 

халықаралық термин нұсқасымен қатар тӛл терминдердің де пайдаланылуы 

байқалады. 

Қорытындылай келе, елімізде қолданыста бар екі (кӛптілді 

медициналық аударма сӛздіктерді талдау барысында байқалған 

құбылыстардың бірі  сӛздіктерде, тіпті мемлекеттік терминологиялық 

комиссия бекітіп берген терминдер балама аудармасы бола тұра, тәжірибеде 

әлі де бұрынғы шет тіліндегі нұсқасы қолданылып келеді. Десекте, сала 

мамандарымен бірлесе отырып, тіл мамандары ӛз тарапынан жасаған 

еңбектердің нәтижесі бар деп атуға болады.  
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Медицина  адам ӛмірінің ажырамас бӛлігі, қоғам қажеттілігінен 

туындаған ғылым саласы. Заманауи ғылым мен техника  ғасырындағы 

қарқынды даму кезінде әр елде әртүрлі жаңалықтар ашылып жатады. 

Еліміздің медицина саласының мамандары шетелге барып, ондағы 

әріптестермен тәжірибе алмасуға мүмкіндік туды. Әсіресе медицина 

жӛніндегі тың ақпараттар еліміздегі бұл саланың дамуына айтарлықтай үлес 

қосары сӛзсіз. Алайда, мамандар арасында мәдениетаралық арақашықтың, 

қазақ тіліндегі және ағылшын тілді елдерде медициналық терминологияның 

әртүрлі қабылдануы салдарынан ӛзара түсініспеушілік туындап жататыны 

белгілі. Міне, осы мәселені шешу мақсатында, лингвомәдениетті қамтитын 

қос тілді медициналық этимологиялық сӛздіктер құрау қажет.  

Сонымен қоса, кӛптілді медициналық эпонимдер сӛздігі, медициналық 

метафора және метонимия және медициналық неологизмдер сӛздіктерін 

жасау жұмысы да ӛз кезегін күттірмейтін мәселе деп білеміз.   
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Резюме 

 В данной статье рассматриваются проблемы создания двуязычных 

(полиязычных) и толковых медицинских словарей на казахском языке, 

особенности и значения при их составления, а также передача медицинских 

терминов на казахский язык авторами словарей. 

Ключевые слова: лексикография, медицинская терминология, полиязычные 

медицинские словари, дублеты, вариативность, синонимия, медицинские 

переводные словари, словарь эпинимов 

Resume 

The article deals with the problems and importance of compiling bilingual 

(multilingual) medical dictionaries and the ways of rendering the medical terms 

into the Kazakh language by the authors of the dictionaries.    

Keywords: lexicography, medical terminology, multilingual medical dictionaries, 

doublets, variability, synonymy, dictionary of eponyms 
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ТІЛДІК ЖОО-ДА СТУДЕНТТЕРІНІҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗІРЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЯСЫ 

Дҥйсенбай С.Д., 2 курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі: Нҧрғожина Ш.И.ф.ғ.д., профессор 

Абай  атындағы ҚазҰПУ Шетел тілі: екі шетел тілі 

Аңдатпа 

Қазақстан Республикасының бүкіләлемдік білім беру және 

информациялық аясына кіруі заманауи кӛпмәдениетті әлемге еркін бейімделе 

алатын, оның құндылығы мен мағынасын ұғына отырып, оны жеке ӛмір сүру 

жағдайында ішкі және халықаралық ӛзге кәсіби бірлестіктерде қарым 

қатынасын жоғары дәрежеде орната алатын маманның тұлғалық 

қалыптастырудың жолдарын қарастырумен тікелей байланысты [1]. Осыған 

орай, Жоғарға Оқу Орындарына ӛз және ӛзге мәдениеттерді әмбебап және 

ұлттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаның аксиологиялық ұстанымдарын 

дамытудан құралған мәселелер мен міндеттер кешені жүктеліп; қоғамдық 

құныдылықтың күшеюі – адам ӛмірін ауқымды түсіндіруші феномендермен 

байланысты, полифониялық кӛзқарас пен білімнің, сезім мен шығармашылық 

әрекеттерінің ӛзара үйлесімдігін қамтамасыз ететін білім беру мазмұнының 

жалпымәдени бағыты тұр. Кіріктірілген кәсіби құзіреттіліктер негізінде 

дайындық сапасын жақсарту мен ӛзге мәдениет ӛкілімен қарым қатынас 

орнату негізінде маманның коммуникативтік қабілет диапазонын кеңейту 

керек болып отыр. Аталмыш мәселе мәдениет динамикасының 

жаһандануына байланысты болашақ маманның әлемдік кәсіби аясына 

ыңғайлана алуын қалыптастыруын кӛздейді.  

Тірек сӛздер: шеттілдік білім беру, кәсіби құзіреттіліктер, 

мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілік, мәдениет диалогы, оқыту 

әдістемесі, бағалау, бағалау критерийі. 

Тілдік қарым-қатынас ӛркен жая келе міндетті түрде мәдениеттер 

қарым-қатынасына әкеледі. Демек, тілді оқыту мен үйрету әдістемесінде 

мәдениеттер сұхбатын қатар қарастыруымыз керек. Мәдениеттер 

сұхбатының табысты жүруі үшін тілдесушілер бір бірінің тілімен қоса 

дәстүрлі мәдениетінен де хабардар болуы тиіс [2]. Сондықтан да «тіл 

мен мәдениет» арақатынасы кӛптеген ғалымдардың ежелден на- 
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зарына ілігіп, олардың аса қызығушылықпен зерттейтін ғылыми ны- 

сандарына айналып келеді. Жекелеген пікірталастарға қарамастан, 

бұл тақырыпқа ғалымдардың ықыласы соңғы жылдары ерекше ар- 

тып, оны философтар да, лингвистер де, мәдениеттанушылар да, 

тілді ӛзге тіл ретінде оқытатын оқытушы-әдіскерлер де ғылыми- 

зерттеу нысанына айналдыруда [3].  

Осыған байланысты әдістеме ғылымында ағылшын тілін 

оқытудың әдіс-тәсілдерін сӛйлеу әрекеті түрлері бойынша, олардың 

ішкі салаларына қарай, деңгейлік оқыту негізінде, кәсіби бағдар 

негізінде жүйелеу әрекеті аса ӛзекті ғылыми мәселеге айналып отыр [4]. 

Біз сол аса күрделі, ауқымды тақырыптан ағылшын тілін игерту ба- 

рысында мәдениетаралық коммуникациялық құзіреттілікті қалыптастырудың 

ғылыми-әдістемелік негіздерін зерттеу нысанасы етіп алдық. Ӛйткені қазіргі 

кезде халықаралық қатынастардың күшейіп, соған байланысты 

халықтар арасындағы ӛзара түсіністік ахуалының алдыңғы қатарға 

шығуы және Елбасының «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге 

қабілетті халық үшін» атты Жолдауына сәйкес бәсекеге қабілетті 

елу елдің қатарына қосылу талабы ағылшын тілін оқытуда тіл мен 

мәдениет мәселесінің арақатынасына, олардың ӛзара байланысы- 

на, әртүрлі ұлт ӛкілдері арасындағы қарым-қатынас мәдениетінің 

ӛзара түсіністік, ынтымақтастық жағдайында қалыптасуының ары 

қарай ӛрбуіне айрықша маңыз беруді қажет етеді [5]. Сонымен 

бірге бұл талап оқыту үрдісінде ұлтаралық және мәдениетаралық 

қатысымды негізге ала отырып, әр халықтың тілі мен мәдениетіндегі 

ұлттық ерекшеліктерді сыйлап, құрметтеуге, айрықша ескеруге 

бағытталады. Себебі ұлтаралық және мәдениетаралық қарым- 

қатынаста әр халықтың тілі мен мәдениетіндегі ұлттық ерекшелікті 

ескеру – тілді ӛзге тіл ретінде оқытудың нәтижелі болуындағы 

басты шарттардың бірі ретіндегі әлеуметтік лингвистика мен 

лингводидактиканың басты талаптарының қатарына жатады. Әрбір 

адам басқа мәдениет ӛкілімен тілдесу үстінде ӛзінің туған елінің 

мәдениеті атынан сӛйлейді, тілдік қатынас құралы ретінде ӛзінің ана 

тілін пайдаланады. Тілдесу үстінде адам ӛз халқының мәдениетін, 

ұлттық ерекшелігін тілдік бірліктер арқылы, әртүрлі тілдік құралдар 

мен ұлттық таным арқылы білдіреді [6].  

Мәдениетаралық коммуникациялық құзіреттілікті қалыптастырудың 

осыншалықты күрделі құрылым болуына байланысты, ЖОО студенттерінің 

тілді қаншалықты жетік меңгеріп коммуникативтік қабілеттіліктерін қолдана 

алуын бағалау критериилері Еуропалық бағалау жүйесінде кӛрсетілген. Және 

ол тӛмендегі кестелерде жан-жақты бағаланып түсіндіріледі: 
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Еуропалық бағалау жүйесін құрастыру кезінде коптеген мемлекеттерде 

жан-жақты зерттеулер практикалық тәжірибеден ӛткізілген. Соның 

нәтижесінде бағалаудың сатыларын анықтаған, яғни әр сатының 

ерекшелігіне байланысты оқу үрдісін ұйымдастырып соған байланысты 

оқушылардан талап етілген критерийлерге сүйене отырып бағалау 

ұсынылады. Негізгі 6 ауқымды саты бар. Олар тӛменнен жоғары қарай 

базалық, орта және тәжірибелі сатыларынан тұрады. Сатылар жүйесі 

жалғасымды тармақтанады. Ол негізгі ауқымды А, В және С саты жүйеленін 

бастау алады[7].  

 

А  

Бастапқы деңгей 

(Basic User) 

А1 

Түрткілеу сатысы (аман қалу) 

(Breakthrough) 

А2  

Шектеулі саты 

(Waystage) 

B 

Дербес игеру 

(Independent User) 

В1 

Бастапқы саты 

(Threshold) 

В2 

Бастапқы тәжірибелі саты 

(Vantage) 

C 

Еркін игеру 

(Proficient user) 

С1 

Кәсіби игеру сатысы 

(Effective Operational Prificiency) 

С2 

Мүлтіксіз меңгеру сатысы 

(Mastery) 

 

Мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптасу деңгейін 

жалпыеуропалық бағалау жүйесі кӛмегімен оқу барысындағы курстардың 

айқындығын, әділеттілігін қамтамасыз етеді. Ал осы стандартты бағалау 

критерийлері ӛз кезегінде студенттердің мәдениетаралық коммуникациялық 

құзіреттілігінің қалыптасу деңгейін емтихан арқылы бағалауда объективті 

критерийлер, білікті сипаттамалар ұсынады. Уақыт ӛте бұл критерийлерге әлі 

де ӛзгертулер ену мүмкіндігі бар.  

Жоғарыда кӛрсетілген бағалау критерийін қолдану үшін оқытушының 
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мәдениетаралық коммуникациялық құзіреттілігін қалыптастыруына келесі 

міндеттерді қолдануы тиіс: 

 жаңа тілдік құралдарды (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, 

орфографиялық) және шеттілдік қарым-қатынас жасауда оларды қолдануды 

меңгеру;  

 коммуникативтік біліктіліктерді сӛйлеу әрекетінің тӛрт түрінде – 

тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым шетел тіліндегі қарым-қатынаста 

жүзеге асыру;  

 студенттерге үйреніп отырған тілі негізінде сол елдің мәдениетіне, 

салт-дәстүрі мен әдеп-ғұрпына қатыстыру;  

 шеттілді мәдениаралық қарым-қатынас жағдайында ӛз елін және оның 

мәдениетін таныстыра білу шеберлігін қалыптастыру;  

 ақпаратты қабылдау кезінде тілдік құралдардың жетіспеушілігі 

жағдайында бейімделу шеберлігін қалыптастыру;  

 ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, оқушыларға 

түсінікті тәсілдер мен құралдарды қолдана отырып жалпы және арнайы 

іскерліктерді қалыптастыру мен жетілдіру;  

 қазіргі заман жағдайында оқушылар шетел тілінің орнын, болашақ 

маман иесі ретінде аңғаруы, ӛзін-ӛзі бақылау, ӛзіндік талдау және тілдік 

коммуникативтік дамуын ӛзіндік бағалау стратегиясын меңгерту;  

 алынған жалпы оқыту іскерліктерін, дағдылар және біліктерін оқу-

танымдық құзыреттіліктерді дамытуға кіріктірілетін оқу және іс-тәжірибелік 

міндеттерді шешу мақсатында қолдану;  

 ұлттық ӛзіндік сана сезімді, әртүрлі қоғамдастық адамдарының 

арасындағы ӛзара түсіністікке ұмтылысты және ӛзге мәдениет белгілеріне 

толеранттық қарым-қатынасты дамыту.  

Шетелтілісабақтарындаоқушылардыңтұлғалыққасиетінқалыптастыруды

ңмаңыздыаспектісі «Мәңгілік Ел» идеясыніскеасыруболыптабылады:  

 оқушыларбойындашетелтілініңқазіргіадамӛміріндежәнекӛпмәдениетті

әлемдегірӛлі мен маңыздылығытуралытанымқалыптастыру, 

шеттілінқолданудамәдениетаралыққарым-қатынастабасқахалықтарәлемі мен 

мәдениетінтануқұралыретіндежаңатәжірибежинақтау;  

 азаматтық теңдікті, ӛз халқы, туған ӛлкесі, ӛз елі үшін патриотизм мен 

мақтаныш сезімін, ӛз этникалық және ұлтқа қатыстылығын сезіну, тілдерді 

және мәдениеттерді меңгеру арқылы жалпы қабылданған адамзаттық және 

базалық ұлттық құндылықтарды дамыту;  

 коммуникативтік құзыреттіліктері мен мәдениетін қалыптастыру, 

яғни ӛзінің сӛйлесу мүмкіндігіндегі деңгейіне қарай ауызша (айтылым және 

тыңдалым) және жазбаша (оқылым және жазылым) әр түрлі үлгіде тілді 
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таратушымен қарым-қатынаста қабілеттілігі мен дайындығын, 

коммуникативтік шешімдер мен әңгімелесу әдебіне сәйкес барынша кең 

кӛлемде сӛйлесу және сӛйлесуден басқа құралдарды тепе-тең пайдалану;  

 ағылшын тілді елдердің мәдениетімен танысу арқылы ӛзге (бӛгде) 

мәдениетке құрметпен қарау қатынасын қалыптастыруды жалғастыру;  

 ауызша және жазбаша қатынаста шетел тілінде ӛзінің тӛл мәдениетін 

таныстыру қабілетін одан әрі дамыту.  

Ауызшажәнежазбашасӛйлеумәдениетінқалыптастырумақсатындашетелт

іліпәнмұғалімдерінеұсынылады:  

 оқытуматериалдарыныңтүпнұсқасынпайдалану (аудио-

бейнежазбалар, фильмдер, әндер, ғылымижәнеойын-

сауықжурналдарынанмақалалар);  

 сипаттау дағдысын қалыптастыру үшін ақпараттармен жұмыс жасау, 

шетел тілінде сипаттама беру, салыстыру, талдау, диалог жүргізу, пікірталас, 

қажетті дәлелдемелер келтіру, жинақтау және қорытынды жасау;  

 оқушылардың сӛздік қорын байыту мақсатында ӛз бетінше 

анықтамалармен және энциклопедиялық әдебиеттермен, электронды 

ресурстармен жұмыс істеуге үйрету.  

 

1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование: методология 

и теория. – Алматы: ТОО Дом печати «Эдельвейс», 2005. 

2.Сабит М. Философия языка и анализ языковой ситуации в 

Казахстане//Тіл – руханиқұндылық. Материалы республиканской научно-

теоретическойконференции. Алматы: «КИЕ» 

лингвоелдтануинновациалықорталығы, 2008. 

3. Мүтәліпов Ж. Мәдени диалог және ӛркениеттер тоғысы. – Алматы: 

Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2012.  

4. Елбасының 2004 жылғы Жолдауы. www.vvmvd.kz 

5. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. 

Лингвострановедениев преподавании русского языка как иностранного. 

Москва: «Русский язык», 1983. 

6.Костомаров В.Г. Роль русского языка в диалоге культур // РЯЗР № 5/6. 

7. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

http://www.vvmvd.kz/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf


107 

 

Резюме 

Интеграция Казахстана в мировое образовательное и информационное 

пространство сопряжена с поиском новых путей формирования личности 

современного специалиста, способного свободно ориентироваться в 

поликультурном мире, понимая его ценности и смыслы, воплощая их в 

личностной экзистенциальной позиции и достойных образцах 

цивилизованного поведения в процессе взаимодействия с представителями 

других профессиональных сообществ как в нашей стране, так и на 

международном уровнедругих профессиональных сообществ как в нашей 

стране, так и на международном уровне [1]. В связи с этим перед высшим 

образованием встает комплекс проблем и задач, которые включают: развитие 

аксиологических установок личности посредством ее обогащения 

универсальными и национально-специфическими ценностями своей и иных 

культур; усиление гуманитарности — общекультурного содержания 

образования, связанного с широтой понимания феноменов человеческой 

жизни, полифоничным мировидением и предполагающего гармонию знания, 

чувств, творческих действий. Необходимо расширение коммуникативного 

диапазона специалиста за счет взаимодействия с представителями других 

культур и повышения качества подготовки на основе интегративных 

профессиональных компетенций. Данные проблемы, преломляясь через 

контекст глобализации и культурной динамики, предполагают формирование 

у современного специалиста способности ориентироваться в мировом 

профессиональном пространстве. 

Ключевые слова: иноязычное образование, профессиональные 

компетенции, межкультурная коммуникативная компетенция, диалог 

культур, методика преподавания, оценивание, критерии оценивания. 

Resume 

The integration of  Kazakhstan into the world educational and information 

space is associated with the search for new ways of formation of the personality of 

modern specialist able to freely navigate in a multicultural world, understanding its 

values and meanings, embodying them in the personal existential positions and 

worthy example of civilized behavior in the interaction with other professional 

communities both in our country and at the international level, other professional 

communities in our country and at the international level. In this regard, facing 

higher education raises complex issues and challenges, which include: the 

development of the personality of axiological systems through its enrichment of 

universal and national values of their specific and different cultures; improve 

human - general cultural education content associated with the breadth of 

understanding of the phenomena of human life, worldview and assumes 
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polyphonic harmony of knowledge, feelings and creative activities. Necessary to 

expand the range of professional communicative due to the interaction with other 

cultures and to improve the quality of training on the basis of integrative 

professional competencies. These problems are refracted through the context of 

globalization and cultural dynamics, involves the formation of the modern 

professional ability to navigate in the world of professional space. 

Keywords: foreign language education, professional competence, 

intercultural communicative competence, cultural dialogue, teaching methods, 

evaluation, assessment criteria. 
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(Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жумабекова А.К., 

 кафедра профессиональной иноязычной коммуникации и переводческого 

дела) 

 

Аннотация в данной статье выявлена взаимосвязь и 

взаимообусловленность формы и содержания, как критериев анализа и 

оценки аналога стихотворения в переводе, раскрыт многомерный характер 

поэтического текста, как объекта перевода.  

Данная статья посвящена вопросу поэтического перевода в аспекте 

переводоведения, определению специфики структурных, стилистических и 

эстетических аспектов, как переводческой доминанты при переводе. Поэзия, 

как объект художественного перевода, осложнена многомерностью общих 

структурных и смысловых взаимосвязей, что влияет на процесс 

переводческой деятельности, выбор переводчика и качество переводного 

текста. 

 

Ключевые слова: перевод поэзии, экспрессивный тип текстов, 

интертекстуальность, метафоричность, трехмерная проекция, материя песни, 

дихотомия. 

Перевод художественных произведений, при сопоставлении с 

другими типами текстов (K.Reiss), является одним из наиболее сложных 

видов перевода, по причине того, что литературные произведения помимо 

структурной организации интертекстуальных взаимосвязей, осложнены 

mailto:mikheevaed@mail.ru
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дополнительными экстралингвистическими, эстетическими и 

экспрессивными особенностями. 

Так, поэзия относится к экспрессивному типу текстов, которые по 

определению, должны передавать эстетичсекие и художественные 

особенности исходного текста. Главной целью переводчика в данном виде 

перевода является адекватная передача смысла, контекстуальных 

особенностей, стиля автора, а также основных отличительных характеристик 

стихотворного текста, обусловленных различными языковыми и 

культурными картинами мира, особенностями индивидуального авторского 

мировосприятия.  

В связи с этим, не каждый специалист как в области перевода, так и в 

сфере литературы способен выполнить такого рода перевод. На данный 

момент существует необходимость в поэтических переводах высокого 

качества, которые не искажаются и передаются на языке перевода с большей 

степенью эквивалентности и адекватности. Поэзия представляет собой 

двухмерную структуру, обусловленнуюдихотомией, поэтому при переводе 

поэзии создание аналога исходного стихотворного произведения 

подчиняется требованиям художественности, правил стихосложения, степени 

раскрытия идеи и темы поэтического произведения, возможности 

прагматической адаптации не только лингвокультурной лексики, но и формы 

стихотворения, играющей значительную роль в сохранении целостности 

произведения и его адекватной передачи на переводящем языке, с близким к 

оригиналу воздействием на читателя. 

Особая организация поэтических текстов накладывает 

дополнительные ограничения на переводчика. Экспериментальным путем 

доказано (В.Коллер), что метафоричность - одно из характерных свойств 

искусства вообще, более присущая поэзии, чем прозе, – наполовину 

утрачивается в переводе поэтических текстов. Сохранение единства формы и 

содержания, интонационно – ритмических свойств оригинала, связи его 

звучания и значения в переводе не всегда осуществимо из-за разницы в 

структурно – типологических особенностях, участвующих в процессе 

коммуникации языков.  

В отличие от прозы, поэзия не является линейным текстом, она 

представляет собой сложное явление обусловленного дихотомным 

характером: «если нестихотворный текст – это как бы бесконечная прямая 

линия, по которой раскрывается перед нами «прозаическое» содержание, то 

стихотворный раскрывается рядом параллельных линий, каждая из которых, 

с одной стороны, продолжает предыдущую на уровне содержания, 

формируемого «прозаическими» средствами, а с другой – обнаруживает 

«формальную связанность» с остальными» - отмечает А.Л. Жовтис [1, 303] 

Данный аспект представляет дополнительную сложность при переводе, так 

как важным условием является передача не только формального, но и 

содержательного аспектов текста. 
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Юджин Найда, профессиональный переводчик и лингвист, отмечает, 

что «только в редких случаях удается воспроизвести и форму, и содержание 

в переводе, но в большинстве случаев переводчик жертвует формой ради 

сохранения содержания» [2, 125]. В данном случае следует отметить 

неоднозначность, многомерность стихотворения, как источника для 

перевода. Перевод поэзии, зачастую, рассматривается как феномен 

«интерлингвокультурной» и даже «интер-лингво-этно-психо-социо-

культурной» коммуникации. Будучи многогранной, поэзия также выступает 

как своеобразный симбиоз формы и содержания, с довольно сложной 

структурной организацией. Как итог, мы наблюдаем по определению 

академика Н. Балашова, «спациальный», «пространственный» или 

«трехмерный» текст, в отличие от «линеарной прозы» [3]. Следует отметить 

тесную взаимосвязь и взаимообусловленность всех составляющих 

стихотворное произведение элементов. Поэтому наиболее удачными 

примерами переводов можно считать лишь  те, в которых органично 

сочетается и «душа» стихотворения и форма, которая является по 

определению Г. Гейне «материей песни».  

В переводе поэзии одной из важных задач является адекватная 

передача формы стихотворения, которая осложнена особенностями 

метрической и ритмической систем, рифменной организацией стихотворных 

произведений. Перевод поэтических текстов, таким образом, предоставляет 

больший материал для наблюдения.  

Востребованность исследований по проблемам художественного 

перевода казахской поэзии подтверждается тем обстоятельством, что до сих 

пор не установлена степень, достоверности и адекватности переводов 

поэтических текстов на русский и в особенности английский языки. 

В настоящее время, большое внимание уделяется развитию 

национальной литературы со стороны государственных органов, различного 

рода культурных фондов, творчество казахстанских поэтов переводится на 

многочисленные мировые языки, но качество подобных переводов не 

контролируется, и, зачастую, вся ответственность лежит лишь на авторах 

перевода, которые позволяют себе порой слишком вольное обращение с 

текстом оригинала, что приводит к искажению произведения, к 

обезличиванию, которое стирает его индивидуальные и национальные черты. 

Данные вопросы поднимают в своих работах и С. Абдрахманов, и А.Ж. 

Жасксылыков, Г. К. Бельгер, Ж.Н. Сагандыкова, К.С. Бакбергенов, М.К. 

Бисенкулов. Так, А. Тараков отмечает некачественные и неприемлемые 

переводы казахских стихотворений на русский язык. Согласно его позиции, 

мы должны нести ответственность за переводы поэзии, так как это наше 

литературное наследие. А.Ж. Жаксылыков отмечает, что «целый ряд 

переводческих ляпсусов объясняется недостаточно глубоким 

проникновением в психологию народа, в экспрессивно-стилистические 

особенности его языка», это может быть также обусловлено «трехмерной 
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проекцией динамических компонентов творческого процесса, а именно 

психологией творца произведения, психологией эстетического восприятия и 

психологизмом самого произведения» [4, 236] 

Помимо языковых и национальных особенностей, перевод поэзии 

осложняется и различиями в системах стихосложений, метрике и просодии. 

Следует отметить, что значительная разница в силлабической системе 

стихосложения казахской поэзии и силлабо-тонической системе 

стихосложения русской и английской поэтических традиции накладывает 

определенные трудности в воспроизведении формы стихотворения. Так, 

«текстуальная точность», а именно эквилинеарность и эквиметричность, 

зачастую не могут быть соблюдены в полной мере, в связи с чем, переводчик 

вынужден искать близкие по структуре варианты передачи исходного 

строения стиха. Так А. Ж. Жаксылыков приводит параллели «русский 

пятистопный хорей – казахский десятисложник», также пример, 

предложенный Р. Папаяном: «силлабический десятисложник – русский 

пятистопный ямб»[4, 157] Д. Самойлов проводит следующую параллель: 

«казахский тринадцатисложник – русский шестистопный ямб», «казахский 

одиннадцатисложник – русский пятистопный ямб». Во всех случаях, можно 

отметить стремление переводчика сохранить не только структуру строк, но и 

число слогов близкое к оригиналу. 

Туады, туады әлі нағыз ақын, 

Нағыз ақын бал мен у тамызатын 

Жесірдің айырылмас сырласы 

боп, 

Жендеттің кӛзінен жас ағызатын. 

Туады, туады әлі нағыз ақын![5, 

83] 

М. Мақатаев 

Придѐт, ещѐ Поэт в наш мир придѐт, 

С чьих уст правдивых каплет яд и мѐд. 

Он станет другом душ осиротевших, 

Он душу палача перевернѐт. 

Придѐт, ещѐ Поэт в наш мир придѐт! 

Н. Чернова 

 

В переводе Н. Черновой можно проследить данную закономерность: 

силлабический одиннадцатисложник передан силлабо-тоническим 

пятистопным ямбом, в котором сохраняется число слогов оригинала, следует 

отметить также и то, что Н. Черновой удалось воспроизвести оригинальную 

схему рифмовки квинтета ааваа стихотворения М. Макатаева в русском 

переводе, несмотря на лексические и синтаксические замены, обусловленные 

языковыми различиями, переводчику также удалось сохранить и смысловую 

целостность стихотворения, передать образы и экспрессивность исходного 

произведения. 

Но при этом переводчику пришлось отойти от оригинала в поисках 

смыслового аналога следующих лексических единиц: 

Туады - в наш мир придѐт 

Нағыз ақын - с чьих уст правдивых 

Жесірдің -душ осиротевших 
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Жас ағызатын - душу перевернѐт 

Также переводчик попыталась передать анафору, но если в оригинале 

мы наблюдаем синтаксическую, то в переводе она лексическая. 

Стилистическая фигура – анадиплосис, утеряна совсем. 

Из этого можно сделать вывод, что система стихосложения 

основывается на общем строе того или иного языка, это и является причиной 

самобытности поэтических форм, и, как следствие, предопределяет 

содержание. Строй и контент стихотворения всегда обусловлены 

особенностями языка, по этой причине поэзия и рассматривается как 

специфичный или же своеобразный феномен, характерный определенной 

национальной культуре, и неповторимый вне ее. Тем самым, исходя из 

вышесказанного, можно утверждать, что стихотворение может быть лишь 

искусственно перенесено в иную языковую среду, при этом такая 

возможность не исключена. 

Следует отметить важность компаративного анализа при изучении 

стихотворного перевода в аспекте переводоведения. Компаративный анализ 

переводов позволяет выявить закономерности общего порядка на уровне 

смысловых, семантических, стилистических, архитектонических и ритмико-

метрических параметров текстов. 

Конечно, сложно представить, как будет воспринята та или иная 

особенность формы стихотворения в чужой для нее среде. Но несмотря на 

значительное количество мнений о том, что поэзия имеет сугубо 

национальный характер и аккумулирует в пределах лишь того национального 

языка и культуры, в которой она была создана, имеется достаточно 

доказательств успешных переводов,  где ритм, рифма, метр, присущие одной 

культуре, сохранены в переводе на другой язык, не потеряв окраски и 

эффекта. 

По этой причине, в погоне за ярким и живым образом, 

стилистическими оборотами, идеей автора, переводчику необходимо также 

учитывать и формальную составляющую стихотворения, что по сути 

является единым целым и может расцениваться как пример удачного 

перевода. 
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Тҥйін 

Бұл мақалада аударматану аспектісі, құрылымдық стилистикалық және 

эстетикалық аспектілері ерекшелігін анықтау. 

Тірек сӛздер: аударма, поэзия, мәтін түрлері, 

 

Resume 

This article is devoted to poetic translation in the aspect of stylistic and aesthetic 

peculiarities. 

Key words: texts, translation, poetry, types of texts 
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ИНТЕРМӘДЕНИ-КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ОНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

Жургимбаева Л.М. 2  курс магистранты  Шетел тілі: екі шетел тілі 

Ғылыми жетекші:  Жусупова Р. Б. ф.ғ.д., аға оқытушы 

 

Аңдатпа 

Қазіргі заманғы ғаламдық даму үрдістері, әлемдік қоғамдастықтың 

кеңеюі, халықаралық интеграция мен мәдениетаралық ӛзара қарым-

қатынастың дамуы, халықаралық ынтымақтастық пен тәуелсіз Қазақстанның 

мәртебесінің артуы, тіл деңгейінің жаһандық жалпы адамзаттық мәдениетінің 

трансляторы қызметіне ӛсуі шетел тілдерін оқытуерекше тала етеді. Бұл ҚР 

мемлекеттік білім беру саясатының басым бағыттарының бірі болып отыр. 

Осылайша, "шеттілдік білім берудің заманауи маманның кәсіби біліктілігін 

құрамдас құзыреттіліктер негізінде қалыптастыруын және жас ұрпақтың 

тыныс-тіршілігін жаңа халықаралық қарым-қатынас және ынтымақтастық 

орнатуын қамтамасыз етіп отыр". Шетел тілі мұғалімін кәсіби даярлау 

жүйесінде құзіреттілік оқыту амалы мәдениетаралық қарым-қатынас 

субъектісін әзірлеуде негізгі рӛл атқарады, себебі ол оқытудың бағытталуын, 

яғни соңғы нәтиже – нақтырақ айтсақ, құзіреттіліктер мен құзырлылықтарды 

қалыптастыруды кӛздейді. Берілген мақала интермәдени-коммуникативтік 

құзіреттілік терминін анықтау мәселесіне арналған. Және де интермәдени-

коммуникативтік құзіреттілігін тілдік ЖОО-да негізгі мақсат ретінде 

ұсынады. 

Тірек сӛздер: мәдениетаралық қатысым, шеттілдік білім беру, оқыту 

мазмұны, құзіреттілік оқыту амалы, интермәдени-коммуникативтік 

құзіреттілік, мәдениет диалогы. 
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        Қоғам ӛмірінің саяси-әлеуметтік және экономикалық аясындағы 

интеграциялық үрдістер мәдениетаралық қарым-қатынастың орнауына үлкен 

септігін тигізеді. Интермәдени қарым-қатынас әртүрлі ұлт ӛкілдерінің тепе-

тең немесе біріге отырып ӛзара әрекет жасауын талап етеді. Шетел тілін 

жасанды тілдік ортада оқыту жағдайында екі немесе үш шетел тілін 

меңгеретін полилингвальдық тұлғаны қалыптастырудың мүмкіндік деңгейі 

жеткілікті және ғылыми тұрғыдан дұрыс дәлелдеуді қажет ететін мәселе 

болып табылады. Оқушы мұндай қарым-қатынас жасай алу үшін тек шетел 

тілін жақсы меңгеріп қана қоймай, ол сонымен қатар сол тілде сӛйлеудің 

тілдік және тілдік емес ӛзгешеліктерін түсініп, ұғынуы тиіс. Интермәдени 

қарым-қатынас үрдісіне қатысушы кӛп тілді меңгерген сайын, сол елдің 

мәдениетін, ұлттық менталитетін жете түсінеді [1]. 

Қазақ елінің тәуелсіздігін алып, басқа елдермен саяси, экономикалық 

және мәдени байланысқа түсуі ағылшын тілін оқытудың маңыздылығын 

кӛрсетіп, оның мақсатын анықтап берді. Басқа тілді қоғамда, мәдениетте ӛз 

орнын таба білу үшін сол елдің тілін ғана меңгеру аз, сол тілде сӛйлейтін 

халықтың мәдениетін де меңгеру керек. Жаңа әлеуметтік мәдени кеңістіктің 

пайда болуы білім беру жүйесінің алдына халықаралық мәдени – кәсіптік 

қарым-қатынастарды жүзеге асыра алатын, яғни интермәдени құзыретті 

мамандар даярлауды мақсат етіп қоюда. 

Шетел тілін қатысымдылыққа бағдарлап оқыту интермәдени қарым-

қатынасты қалыптастыру мүмкіндіктері мен құралы ретінде қарастырылады. 

Шеттілдік қарым-қатынасқа үйретуді мәдениет диалогы мен мәтінінде 

ұйымдастыру талап етіледі [2]. «Интермәдени-коммуникативтік 

құзіреттілігі» ұғымы «қатысымдық құзіреттілік» ұғымын ығыстыра бастады, 

ол сонымен шетел тілін оқыту мазмұнының мәдениетаралық компоненті 

жетекші екенін, ал оқыту материалының аутентті болуы – пән мазмұнына 

қойылатын талап екенін негіздеді. Шеттілдік авторлармен бірігіп тіл 

оқытылып отырған ел халқының менталитеті мен ӛмір сүру стилі, мінез-

құлығы, дәстүрі туралы ұлттық мәдени ақпараттарға толы оқулықтар, оқу 

кешендері мен бағдарламалар жасала бастады. 

Шетел тілін оқып үйрену – студенттердің ӛзі сабақ барысында 

ұшырасатын жат әлемді жақсырақ түсінуге, сол жат әлеммен ұшырасу 

нәтижесінде ӛз әлемін айқынырақ, дәлірек түсініп, анығырақ білуге себеп 

болуы тиіс. Шетел тілін интермәдени-коммуникация концепциясына негіздеп 

оқыту барысында студенттер ӛз әлемін тілін оқып отырған елдердің әлемімен 

салыстыруға, жат әлемнің ӛз әлемінен ӛзгешелігі, оның қызықтылығы, 

тартымдылығы неде екендігін анықтауға талпынады. 

Осыған орай ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы -

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

жолдауында ʽ ʽ Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім – біздің басты 
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құндылығымыз [2]. Кӛпұлтты еліміздегі татулық пен келісім, мәдениеттер 

мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылғанʼ ʼ  делінген. 

Ал бұл келісім экономикалық дамуға алып келмек. Осыған орай, жаңа 

экономикалық саясат табыстылығының басты шарты кадрлар арқылы 

нығайтылуға тиіс екендігі баса кӛрсетілген. 

Мәдени ықпалдардың сипаты, дәрежесі мен тиімділігін негізінен 

тӛмендегі факторлар арқылы анықтауға болады [3]: 

1.  Байланыстардың интенсивтілігі (мәдениеттердің жиі қарым-

қатынаста, ӛзара байланыста болуы басқа мәдениет элементтерін ӛз бойына 

сіңіріп алуға алып келеді); 

2.  Мәдениетаралық байланыстардың шарттары (мәжбүрлі байланыстар 

мәдениеттердің ӛзара алыстауын туындатады); 

3.  Қоғамның жіктелу дәрежесі (жаңалықтарды қабылдауға дайын 

мәдени-әлеуметтік топтардың болуы); 

4.  Басқа мәдениеттерді қабылдау қабілеті (мәдени контекстің ӛзгеруіне 

байланысты ӛзін бейімдеу қабілеті).  

Осы факторлардың әсерінен шетел тілінің маңызы арта түсуде. Яғни 

қарым-қатынас құралы ретінде қолдану талабы туды. Тіл мәдениетті жүзеге 

асырушы құрал, тіл белгілі бір тілде сӛйлейтін халықтың мәдениетінің 

негізін қалайтын тарихи қалыптасқан белгілер жүйесі.  Осыдан келіп тіл мен 

мәдениеттің байланысынан мәдениетаралық құзыреттілік ұғымына анықтама 

беру міндеті туындайды. 

Лингвистикалық білімнің қазіргі жүйесінің жаңғыртулары негізін 

мәдениетаралық амал құрайды. Ал оның басты белгіленген мақсаты 

мәдениетаралық құзіреттілік қалыптастыру [4]. 

Соңғы жылдары интермәдени коммуникациялық құзіреттілік ұғымын 

кӛптеген ғалымдар зерттеп, түрлі анықтамалар беруде (Г.В. Елизарова, Л.И. 

Гришева, Л.В. Цурикова, Т.Baumer), оның құрылымдық ерекшеліктеріне 

назар аударылуда (Г.В. Елизарова, К.М. Ирисханова, А.П. Садохин, И.С. 

Соловьева, Н.М. Губина.) 

Интермәдени коммуникативтік құзіреттілік ол тұлғаның ӛзін 

мәдениеттер диалогінде, яғни мәдениетаралық қатысым шеңберінде кӛрсете 

алу қабілеті деп анықталады. Біз барлығына ортақ келесі анықтамаға келеміз: 

интермәдени коммуникативтік құзіреттілік – бұл қарым-қатынастың 

нәтижелерінің екі жақ коммуниканттары үшін жинап келгенде позитивті 

болатын, ортақ мағынаға ие мәдениетаралық қатысым жайлы білім мен 

білікке негізделген құзіреттілік. [4] 

Интермәдени құзіреттілік – бұл белгілі бір әлеуметтің ӛмірлік 

дағдыларын, әдеттерін, салт-дәстүрлерін, нормаларын қалыптастыратын 

жеке тұлғаға және топқа қатысты мотивация, мінез-құлық формалары, 

вербальды емес компоненттер, құндылықтар жүйесі жайлы білім. 
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Интермәдени коммуникативті құзіреттілік – ол қалыптасқан, 

толыққанды (әлеуметтік, кәсіби, жағдаяттық тұрғыдан) шет тілінде 

мәдениетаралық қатысымға ӛзге мәдениет ӛкілімен түсе алу біліктілігі. 

Осындай қатысымды лингвомәдениеттер арасындағы қатысым деуге 

болады, ӛйткені ол процесс барысында іске асады және сұхбаттасушылардың 

мәдени және коммуникативті ерекшеліктерінің ӛзара әрекеттестігінің 

нәтижесі.  

Сонымен, интермәдени-коммуникативті құзыреттілік – қалыптасқан, 

толыққанды әлеуметтік, кәсіби, жағдаяттық тұрғыдан шетел тілінде 

мәдениетаралық қатысымға ӛзге мәдениет ӛкілімен түсе алу біліктілігі.Шетел 

тілін оқытудағы негізгі мақсат – шет тілді мәдениетаралық коммуникативті 

құзіреттілікті қалыптастыру және дамыту және субъектісін қалыптастыру. 

Шетел тілі – қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-

экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар кӛзі 

[5]. Қазір шетел тілін оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді оқытуда 

интерактивтік тәсіл, ойындар, екеуаралық пікірталастар, сонымен бірге 

ақпараттық технология, интернет, компьютер қолданылуда. Ал осы 

қатынасты іске асырудың бірден-бір тиімді жолы инновациялық және 

ақпараттық технологияларды қолдану болып табылады. Инновациялық білім 

беру технологиясы дегеніміз бірінен бірі ажырамайтындай үш бӛліктен 

тұратын кешен:  

1. Қазіргі білім мазмұны. Студенттерге берілетін білім мазмұны тек 

пәндік білім беруді ғана емес, тұлға бойында құзыреттілікті дамытуға, яғни 

заман талабына сай, бәсекеге қабілетті, әр ортаға тез бейімделе алатын, 

қазіргі бизнес практикасында адекватты тұлғаларды дайындауды 

қарастырады; 

2. Қазіргі оқыту әдістері студентердің оқу үдірісіне белсенді араласуына 

әсер етуге негізделген, құзыреттілікті қалыптастырудың белсенді әдіс-

тәсілдері; 

 3. Қазіргі оқытудың инфрақұрылымы ақпараттық, технологиялық, 

ұйымдастырушылық және коммуникативтік құрылымдардан тұрады. 

Интермәдени қарым-қатынас білктілігінің талаптары заман ерекшелігіне 

байланысты практикалық мақсатпен анықталады: 

 1. Интермәдени қарым-қатынасқа үйрету барысында материалдар 

шынайы ӛмір талаптарына сәйкестендіріліп, тақырыптар ӛмір тәжірибесіне 

сай іріктелуі тиіс; 

 2. Интермәдени қарым-қатынасқа үйрету жасанды орта жағдайында 

жүргізіледі. Сондықтан нақты білім дағдыларын қалыптастыру мақсатында 

бӛтен ел бейнесі шынайы сомдалу үшін жаңа түрлі әдіс-тәсілдер қолданылуы 

талап етіледі; 

 3. Ӛз мәдениетінің құбылыстарын жетік түсіне білу керек. Сонда ӛзге 

мәдениетті ӛз мәдениетімен салыстырмалы түрде түсінуге тырысу, 

ұқсастықтарын табу, саралау; 
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 4. Білім беру стандарттары ӛз кезегінде тілдік материалдардың 

аутенттілігін талап етеді. Аутентті материал негізінде тілді мәдениет 

элементтерін қанық меңгере аламыз. 

Жаңа ғасырда прогрессивті ӛмірге аяқ басқан жастар заман талабына сай 

ӛзгеше ӛмір сүруге дайын болуы керек. Парасатты да саналы азамат болу 

үшін бүгінгі жастардың білімдері терең де жан – жақты да болуы тиіс. 

Жастарды бүгінгі заман талабына сай маман ретінде дайындауда олардың 

шетел тілдерін еркін меңгерулері пайдалы екені бәрімізге аян. Шетел тілін 

үйретуде оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығын арттыруда 

сұхбаттық тілдесім мәдениетін қалыптастыру ӛте маңызды болып табылады. 

Сондықтан ел мен ел, халық пен халық жиі араласып, мәдениеттер тоғысып, 

халықаралық қатынастар айырықша белең алған қазіргі заманда әлемнің 

әлеуметтік-мәдени талап-тілегіне сәйкес үш тілді (немесе бірнеше тілді) 

интермәдени-коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіру – әдіскер 

ғалымдардың алдында тұрған күрделі міндеттердің бірі. Адамдардың қарым-

қатынасы ең алдымен тіл арқылы басталады десек, сол тілдің кӛмегімен 

әртүрлі мәдениеттер арасындағы сұхбаттастық жетегінде тамырлана ӛркен 

жаяды. 
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Резюме 
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Cовременные глобальные тенденции развития мирового сообщества, 

расширение международной интеграции и межкультурного 

взаимодействия, а международное сотрудничество суверенного 

Казахстана, повышение статуса языка до уровня транслятора 

глобальной общечеловеческой культуры, позволило выделить 

обучение иностранным языкам в приоритет государственной политики 

в области образования, «обеспечив, тем самым, иноязычному 

образованию статус обязательной компетентностной составляющей 

профессиональной квалификации современного специалиста и 

действенной основы для подготовки молодого поколения к 

жизнедеятельности в новых условиях международного взаимодействия 

и сотрудничества». Компетентностный  подход в системе 

профессиональной подготовки учителя иностранного языка является 

базовым для формирования профессиональной компетентности 

субъекта межкультурной коммуникации, поскольку он ориентирован 

на особое целеполагание в обучении – результат, а именно на 

формирование компетентностей и компетенций. Данная статья 

посвящена проблеме определения  термина интеркультурно-

коммуникативной компетенции. Обосновывается идея о 

необходимости выдвижения интеркультурно-коммуникативной 

компетенции  в качестве приоритетной цели обучения в 

лингвистическом вузе. 

Ключевые слова: межкультурные взаимодействия, иноязычное 

образование, содержание образования, компетентностный подход, 

интеркультурно-коммуникативная компетенция, диалог культур.  

 

Resume 

Current global trends in the development of the world community, 

expanding international integration and intercultural and international 

cooperation of sovereign Kazakhstan, raising the status of the language to 

the level of the compiler of global human culture, allowed to allocate foreign 

language teaching in the priority of the state policy in the field of education, 

"ensuring, thus, foreign language the formation of compulsory membership 

of professional qualifications competence component of modern 

professional and efficient manner to prepare the young generation for life in 

the new conditions of international collaboration and cooperation. " 

Competence approach in the seasoned professional training of teachers of a 

foreign language is the base for the formation of professional competence of 

the subject of intercultural communication, because it is focused on a 

particular goal-setting in training - the result, namely the formation of 

competencies and skills. This article is devoted to the definition of 

intercultural communicative competence. It substantiates the idea of the 
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need for the nomination of intercultural communicative competence as a 

priority objective of training in linguistic high school. 

Keywords: cross-cultural interaction, foreign language education, the 

content of education, competence approach, intercultural communicative 

competence, the dialogue of cultures. 
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(Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., доцент Шенгелбаева Н.Р.) 

Аңдатпа 

 Мақалада қазақ есімдерінің яғни антропонимдердің этномәдени 

семантикасы зерделенеді. Қазақ ономастикасы кеңісітігінде  ұлт болмысынан 

хабар беретін антропонимдердің  халық тарихын қалыптастыру барысында 

алатын айрықша орны бағамдалады. Антропонимдердің тілдік құрылымы,  

жасалу жолдары,  даму кезеңдері сараланып, оның тіл білімі ғылымындағы 

ӛзектілігі айқындалған.  

Тірек сӛздер:  антропонимика, топоним, лингвистикалық мағына, тіл 

жүйесі, тіл тарихы, табу, есімдер, лингвомәдени, когнитивтік. 

 

Бүгінгі таңда лингвистикада ұлттың рухани және мәдени байлығы болып 

табылатын тілді жан-жақты зерттеу ӛзекті әрі кӛкейкесті мәселеге айналғаны 

айқын. Мұның ӛзіндік себептері де жоқ емес, ӛйткені кез-келген тіл ӛз 

бойында ұлттың болмысын,  тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрпын, түсінігі мен 

танымын, талғамын, мінезін, санасын, кәсібін, дәстүрлі құндылықтарын 

сабақтастықта сақтаған біртұтас жүйе болып табылады.  Таңбалар жүйесі, 

яғни, тіл жүйесі арқылы әрбір халықтың болмысын, ӛмірінің рухани 

қазынасын, мәдениетін білуге болады. Бұл жӛнінде академик Ә. Қайдаров: 

«Әрбір халықтың тілі тек қатынас құралы ғана емес сонымен қатар, рухани 

болмысы мен мәдени байлығының күзгері барлық болмысы мен ӛмір 

тіршілігін, дүниетанымы мен әдет-ғұрпын бойына сіңіріп, ата мұрасын, асыл 
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қазынасы ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, отыратын қасиеті бар» деп 

тілге анықтама берген [1, 34].  

Антропонимика – тіл тарихын, ұлт мәдениетін зерттеу барысындағы 

құнды деректердің қайнар кӛзі болып табылады. Антропонимдер жүйесі 

халықтың бағзы тұрмыс-тіршілігін, қоғамдық-әлеуметтік құрылымын, 

материалдық ахуалын, рухани және мәдени дүниесін паш етеді. 

Антропонимдерді лингвистикалық тұрғыдан зерттеу лингвистикадағы 

кӛкейкесті мәселелердің бірі. Антропонимдердің құрылымында 

лингвистикалық мағына ғана емес сонымен қатар сол тілдің синтаксистік 

құрылысы да шоғырландырылған.   

Антропонимдердің тілдік құрылымы ұлттық нақышты айқындайды. 

Антропоним белгілі бір тілге қатысты ғана қарастырылмайды, оның пайда 

болу барысы, қолданыс аймағы, қандай да болмасын есімді пайдаланған 

халықтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпы, тарихы және экономикалық-

әлеуметтік жай-күйі туралы біршама нақты ақпарат беретін қайнар кӛз 

ретінде қарастырылады. Мәселен, тӛрт түлік малға, шаруашылық, тұрмыстық 

сӛздерге байланысты есімдер. Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық әдет-

ғұрпы бойынша жас келіндер күйеуінің жақын туыстарының, ата-енесінің 

есімдерін атамауы. Осылай жас келін күйеуінің ағасының, інісінің немесе 

қарындасының есімін тікелей атамай, жанама есім тағайындап, сол есіммен 

атайды. Мәселен, қайын сіңлілерін – еркеқыз, кӛрікті, сылқым, бұрымды, ал 

ер адамдарды тӛре жігіт, мырза жігіт, молда жігіт т.б. деп атайды. Тіпті 

күйеуінің құрдастарының есімдерін атауды да ұят санап құрдас, замандас 

немесе аттас деп атау дәстүрге айналған.  

Антропонимика (anthropos «кісі» және onoma «ат», «есім» деген сӛзі) 

белгілі бір тілдегі кісі есімдерінің жиынтығы. Антропонимика түркі тіл білімі 

дүниесінде жан-жақты зерттеліп, ғылыми негізі қаланған ономастика 

саласының күрделі салаларының бірі болып табылады. Ол кісі аттары, әке 

аты patronim (отчество), фамилиялар, лақап аттар (прозвища), бүркеншік 

аттарды (псевдонимы) зерттейтін ономастиканың бір саласы. Қазақ 

ономастика саласына сараптамалық талдау жасаған зерттеушілер жалқы 

есімдерді қарастыратын тӛмендегідей тӛрт кезеңді бӛліп кӛрсетеді:   

1 кезең: 1950-1970 ж.ж. (Т.Жанұзақов «Лично-собственные имена в 

казахском языке» 1961ж; «Қазақ тіліндегі жалқы есімдер» 1965ж; «Қазақ 

есімдерінің тарихы» 1971ж.) 

2 кезең: 1970-1990 ж.ж. (Т.Жанұзақов «Очерк казахской ономастики» 

1982; Е.Керімбаев «Атаулар сыры» 1986; «Қазақ есімдері» 1988; В.Махпиров 

«Собственые имена в памятнике Х в. «Дивану лугат ат-турк Махмуда 

Кашгарского»» 1980 ж. канд. дисс.) 

3 кезең: 1990-2000 ж.ж. ( В.Махпиров «Имена далеких предков» 1997; 

М.Мұсабаева «Қазақ тіліндегі антропонимиялық «аталымдардың» 

этнолингвистикалық сипаты» 1995ж канд. дисс.; У.Мусабекова 

«Мотивационный аспект антропонимов казахского и русского языков» 1996 
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канд. дисс. Е.Керімбаев «Этнокультурные основы номинации и 

функционирования казахских собственных имен» 1992ж. док. дисс; 

К.Головина «Сопоставительный анализ идиоэтнических топонимов и 

антропонимов русского и казахского языков»; К.Жаппар «Эстетические 

функции имен собственных в поэзии О.Сулейменова» 2000ж ). 

4 кезең:  ХХІ ғасырдың басы, жаңа кезең (Б.Кӛшімова «Қазақ 

лексикасындағы бейонимдену үрдісі» 2001 ж;  Б.Досжанов «Қазақ тіліндегі 

кӛне антропонимдер» 2003ж; Д.Керімбаев «Қазақ фольклорындағы жалқы 

есімдердің құрамы  мен  этнолингвистикалық сипаты»  2004ж;      

Г.Аубакирова  «Идиоэтническая семантика и лингвостилистическая функции 

собственных имен в художественном тексте» 2004; А.Бахамова «Уйгурские 

прозвища и их этнолингвистическая характеристика» 2004;) [2,24]. 

Антропонимика ұлт болмысын, тіл тарихын, әдет-ғұрпын, мәдениетін 

зерттеу барысында құнды мәліметтер қоры болып табылады.  

Антропонимдер жиынтығы халықтың ӛткендегі тұрмыс-тіршілігін,  

әлеуметтік-мәдениеттік құрылысын және рухани әрі мәдени ӛмірдің әрекетін 

кӛрсете алады. Кісі есімдері қарапайым қазақ ауылының бұрынырақтағы 

ӛмір салты, күн кӛру әрекеті және шұғылданған іс-әрекетінен мол мәлімет 

береді. Мәселен, тӛрт түлік малға, күнделікті тіршілікке және кәсіп түріне 

байланысты есімдерді атап кӛрсетуге болады. Сондай-ақ адамдардың жүріс-

тұрысына, түр-келбетіне, дене пішініне қарап жанама есімдер тағайындалған: 

келбетті, шырайлы, ұзын бойлы, бүйрек бетті, саққұлақ және т.б.  

Қазақ әйелдері жанама есім тағайындау барысында ӛзіндік ұшқырлық 

танытып, тіл кӛркемділігін пайдаланып, айрықша тапқырлықпен ұштасқан 

есімдерді тауып айтқан.  

Кейбір сӛздерді айтуға тыйым салу салты тек әйелдерге ғана емес, 

сонымен қатар ер адамдарға да қатысты болған. Әсіресе жастар жағы ӛзінен 

үлкен мәртебелі тұлғалардың есімін атамай тәте, мырза аға, батыр аға, 

палуан аға, үлкен жәкем, әкім таға деп атаған. Осы орайда эвфемизм мен 

табу кӛңіл аудартады, бұлай дейтініміз, олар антропонимдердің 

лингвомәдени, когнитивтік, қоғамдық-әлеуметтік және т.б. аспектілердің 

этнологиялық сипаттамасын зерделейді. Эвфемизм бір затты немесе 

құбылысты тікелей ӛз атауымен емес басқа сӛзбен атау. Әсіресе дӛрекі, 

айтуға ыңғайсыз сӛздерді сыпайы сӛзбен жеткіземіз. Мұның айқын 

кӛріністері тілімізде кӛптеп кездеседі, мәселен,  ұрланды - қолды болды, 

жалған айту - қосып айту, ӛлді - ӛмірден озды, қайтыс  болды, үзілді т.б. 

Ал, табу бағзы замандағы тұрғындардың мифтік наным-танымына сәйкес 

кейбір заттардың аттарын айтуға қорқып, тыйым салынуынан қалыптасқан. 

Айтуға тыйым салынған сӛздер әдетте табу деп аталады. Аталған мәселенің 

тілдік табиғатын, болмысын, құрылымын ғалым Ә.Ахметов арнайы зерттеген 

[3-10].  

Табу сӛздердің туындауының ерекше тарихы бар, бұрынғы адамдар 

белгілі бір табиғи құбылыстарға сеніп, кейбір заттардың атауын тікелей 
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атауға қорыққан, сӛйтіп оларға басқа атау тағайындаған, нәтижесінде табу 

сӛздер пайда болды.   

Тыйым сӛздерді (табу) жалқы есімдер ретінде пайдалану, қазақ 

әйелдерінің есімдерін атау салтында кӛп кездеседі. Осы салада табу сӛздерге 

айналған жалқы есімдер эвфемизмдерге ұласқан. Зерттеуші ғалым, 

профессор Т.Жанұзақ былай деп жазады: «Личные имена заменялись 

нарицательными по определенной системе. Мужчин старше мужа женщины 

называли қайынаға (деверь). При запрете личное имя определенного 

человека употреблялось в искаженной форме, например вместо Али-Сали, 

Турсын-Мурсын. Для замужней женщины являлись запретными и 

нарицательные имена» [4, 45].  Ғалым тілімізде қолданудан шығып қалған 

кейбір сӛздердің, мәселен, Ардақ, Байсал, Ораз, Жора, Жекен тек қана 

антропонимикада сақталғандығына назар аударады. Кісі есімдері сан 

ғасырлар бойы қалыптасқан, мұнда тіл тарихына қатысты сан алуан деректер 

бар. Мұны ескеретін болсақ, антропонимика саласын ыждаһатты зерттеудің 

орасан зор ғылыми теориялық мәні бар екені айқын.  

Т.Жанұзақов ӛзінің ғылыми-зерттеу еңбектерінде антропонимика 

мәселесін жан-жақты зерттеген ғалымдардың бірі екендігін айта кетейік. 

Автордың аталған мәселеге арналған бірнеше ғылыми мақалалары және 

кӛлемді еңбектері жарық кӛрген. Сонымен қатар зерттеуші ғалымдар 

Е.Б.Бекмұхаметов, Н.Оңдасынов, Л.З.Рүстемов, Ә.Қайдаров, Ә.Мұқатаева 

т.б. ғалымдар антропонимика саласында қарымды еңбек еткен авторлар 

екенін ескеркен жӛн.  

Бүгінгі таңда тіліміздегі антропонимдер шамамен Х-ХІ ғасырлардағы 

архитектуралық ескерткіштерде кездеседі. Сол уақыттағы есімдер мен қазіргі 

кӛркем шығармалардағы есімдер арасында айрықша ерекшеліктер 

байқалмайды. Олардың айырмашылығы дыбыстық құрылымдарында ғана 

айқындалады. Кӛптеген есімдер араб-парсы тілдерінен де енген. Мұнда 

ескеретін бір жәйт кейбір антропонимдердің ӛте ерте дәуірден сақталып келе 

жатқандығы. Осы уақытқа дейінгі антропонимдерге байланысты 

зерттеулерде белгілі бір тарихи кезеңдердегі кісі есімдері, түрлі әдеби 

шығармалардағы антропонимдер, шет тілден енген антропонимдер іргелі 

зерттеулерге ӛзек болған.  

Антропонимдердің пайда болуы ӛте ұзақ уақытты талап ететін күрделі 

үдеріс екендігі айқын. Мұндай үдеріс әр халықта, әр ұлтта  ӛзіндік саяси, 

әлеуметтік және ең бастысы қоғамдық жағдайларға байланысты қалыптасып, 

дамиды. Антропонимия қоғам дамуының заманауи талаптарына сәйкес 

дамып, жетілдіріледі. Яғни, адам есімдерінің заман талабына сай даму 

үдерісін аңғаруға болады.  

Антропонимдер мәдениет пен қоғамның қарыштауына қарай түрленіп, 

бүгінгі таңдағы заман талаптарына жауап береді. Оның құрылымы, 

құрылысы, мағынасы, мазмұндық реңі жаңғыртылып, заманауи лексикаға 

сәйкестендіріледі. Мәселен, ежелгі түркі антропонимдерінің басым кӛпшілігі  
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күрделі құрылымды болып келеді. Олар кӛбінесе тұлғаның атқаратын 

лауазымымен бірге қолданылған. Лауазым атаулары адамның жынысына 

қарай бӛлінген: Hatun, Teñrim,  Begim (Begüm, Bigim), Ağa.  Ал бүгінде 

берілетін есімдердің біршамасы еліміздегі айшықты оқиғаларға 

арналатындығы да рас, мәселен, елбасының құрметіне орай Нұрсұлтан 

есімді бүлдіршіндер, тәуелсіздікке орай Тәуелсіздік, Азиадаға орай Азиада, 

сонымен қатар мәртебелі тұлғаларға деген сүйіспеншіліктен туындаған 

Иманғали, Мұқағали, Диана [5, 12].   

Кез келген тілдің ономастикалық қоры белгілі кезеңдерде, алуан түрлі 

тілдерде туындаған тілдік бірліктер жиынтығынан құралады. Қазіргі қазақ 

тілі лексикасының құрамы бірыңғай деп айтуға келмейді. Ӛйткені, тілімізде 

түркі сӛздерімен қатар, араб, парсы, орыс және де басқа шет тілдерден енген 

сӛздер барынша кӛп кездеседі.   

Тіл тірі организм секілді даму мен дағдарудың барлық сатысынан ӛтеді. 

Ал оның ішіндегі біз қарастырып отырған антропоника саласы қоғамның 

даму үдерісіне тікелей қатысатындықтан, мұнда заманауи үрдістердің болуы 

заңды құбылыс.  

Антропонимика халықты зерттеудің бірден-бір құралы болып 

табылатындығы оның ӛз бойына заман табын қабылдайтындығында болса 

керек. Оның айрықша қайнар кӛз екендігін жоғарыда айтып кеттік. Бүгінгі 

таңдағы қоғамдық-әлеуметтік, экономикалық, рухани және мәдени дүниедегі 

құбылыстар антропонимикада із қалдырып жатыр.  
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Резюме: В данной статье рассматриваются вопросы этнокультурной 

семантики казахских имен собственных, то есть антропонимов. Оценивается 

роль антропонимов в казахской ономастике отражающие сущность нации, 

занимающие особое    место  в строении истории народов. Определены 

языковая структура и методы формирования антропонимов,  

проанализированы  этапы развития и их актуальность в лингвистике.  

Ключевые слова:  антропонимика, топоним, лингвистический смысл, 

языковая система, история языка, табу, лингвокультура, когнитивный. 
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Resume 

 In this article ethnocultural semantics of Kazakh names or anthroponyms are 

researched. Giving an information about the life style of nation and playing  the 

great  role in forming history of people, anthroponyms are assumed in the field of 

Kazakh onomastics .language structure and and methods of anthroponyms 

formation, stages of   development  and their actuality are considered. 

Key words: anthroponomy, toponymy, linguistic sense, language system, 

language history, taboo, names, linguacultural, cognitive.  
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СӚЙЛЕУ ӘРЕКЕТІНДЕГІ ШЕШЕН БЕЙНЕСІНІҢ МОДЕЛІ 

Елшібаева Қалимаш Зәкірқызы 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 

оқытушысы, Абай ат. ҚазҰПУ, МжДИ магистранты 

Алматы қаласы 

Аңдатпа  

 Шешен шебер сӛйлеумен ғана емес, әсерлі, мәнерлі жеткізе білу 

қабілетімен де ерекшеленген.  Ежелгі шешендік ел басқарудың айнасындай, 

адамның ӛзін ұстаудың айғағындай кӛрінеді. Адамдықтың ӛтімді құралы 

ретінде танылған. 

Тірек сӛздері: шешен, шебер, ӛнер, әсерлі, еңбекқор. 

 

Әр заманда шешендер саны, шешендік ӛнер динамикасы және 

шешендік ӛнер туралы түсініктер әрқалай ӛрбіген. Ежелгі шешендік ел 

басқарудың айнасындай, адамның ӛзін ұстаудың айғағындай кӛрінеді. 

Адамдықтың ӛтімді құралы ретінде танылған. 

Тарихи мәліметтерге қарағанда, сонау кӛне дәуірдегі үйсін 

Қауымдастығында ел басқарып абырой-атағын арттырғандарды «гунь го», 

«гунь ми», яғни «күнбиі» деп марапаттаған. «Күнбиі» ӛзінің кабілет-

қасиетімен ӛзгеден бӛлек, биік, әрі беделін жүргізе білген қайраттылар, 

қолбасшылар болғандай. Олар елін мекенге топтастырумен, мекенде 

тұрақтандырумен кӛзге түскен, кӛптің кӛңілінен шыққан. Беделдінің айтқаны 

алғыс та, қарғыс та біржақты болған-ды. 

Ғалым Н. Тӛреқұлов «Даланың дара ділмарлары» еңбегінде 100-ден 

артық шешендердің аты-жӛні мен еңбектерін тізіп әйгілеп берді [1]. Мақсаты 

ортақ, тілегі бір асылдардың саны мұнымен шектелмейтіні хақ. Шешендердің 

ӛсу эволюциясын тарихи кезеңмен сараптасақ, онда бұл еңбекке 

шешендердің б.д.д. – үшеуі, 12-13 ғғ. – екеуі, 14-15 ғғ. – алтауы, 16-17 ғғ. – 

алтауы, 17 ғ. екінші жартысымен 18 ғ. бірінші жартысына –жиырма алтысы, 
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18 ғ. екінші жартысы мен 19 ғ. бірінші жартысына – қырық жетісі, 19 екінші 

жартысынан - 20 ғ. бірінші жартысы – он бірі енген екен [2,131]. 

Халқымызда шешендер қаншама кӛп болмасын, олардың, біріншіден, 

орны сыйлы, қоғамдағы әлеуметтік рӛлі жоғары бағаланған; екіншіден, қазақ 

елдігін калыптастырған сайын олардың саны да, қызметі де артып отырған; 

үшіншіден, қызметі шектеулі емес. 

Шешен ӛз мәртебесін сырт келбетімен, жан дүниесімен, 

отбасындагы мінез-құлқымен, әлеуметтік рӛлімен кӛрсетеді немесе 

кӛтермелейді; 

Адамның дүниедегі орнын, дүниенің адамға тигізер ықпалын ӛзі 

арқылы ажырата, айкындай білетін сезімтал, сергек жан; 

Тұтас дүниеде адамның ӛзін тануды жоғары кұндылық деп есептейтін, 

сол бағдарынан ауытки бермейтін қайсарлы да, ӛнерлі; 

Акиқатты тануға қабілетті, ақылы мен арын соған жұмылдыратын 

білгір, сол үшін адалдығын зерделі тазалық деп ұғатын азамат; 

Ӛз пиғылы мен ниетін ұлағатты да ізгілікті іске жұмылдырудан 

тайынбайтын жайсаң да жаранды және тәжірибелі ел перзенті. Шешен 

алдымен соған талпынатын талапкер. Сонда кандай талапкерді шешен дей 

аламыз? Шешен дегеніміз кім? «Шешен» сӛзі нені білдіреді? 

Қазақ тілінің бір томдық үлкен түсіндірме сӛздігінде: «Шешен: 1. Сӛзге 

ағып тұрған, қызыл тілді, тілге жүйрік адам. 2. <лат. orator> Шаршы топ 

алдында тапқырлық танытып, нанымды шебер сӛйлеуші адам. 3. э т н. Би, 

ділмар.  // Домбыраға қатысты әуезді деген мағынада», - деп кӛрсетеді               

[3,1408]. 

 Ал «Қазақ тілінің кысқаша этимологиялық сӛздігінде» (А., 1966, 222 

б.) мынандай түсіндірме берілген: «Шечан (сәсән) сӛзі қырғыз, қарақалпақ, 

ӛзбек, башкұрт тілдерінде де қазақ тіліндегідей мағынада қолданылады. 

Түркі тілдерінің бұл тобында шешен сӛзінен туындаған шешенсу, шешенсіну 

сӛздері кездеседі. Ӛзбек тілінде чечан сӛзінің «неге болса да ұста, шебер», 

тува тілінде (чечен) «әдемі кӛркем» деген косымша мағыналары бар. Моңғол, 

бурят-моңғол, қалмак тілдерінде кәкән, сэсэ(н), цэцэ сӛзінің данышпан 

«данышпан, акылгӛй, дана, тапқыр» деген мағыналармен катар «мерген», дәл 

тигізетін, дәл басатын» деген мағынасы бар. Чечен (сасан) сӛзінің бұл 

мағыналары алтай, якут, тува тілдерінде де кездеседі [4,222]. 

Сонымен мамандардың токтамы айқын: Шешен сӛзі – шеш (чеч, сэс, 

цэс, цэц) түбірі менен косымшасынан тұратын түркі-моңғол тілдеріне ортақ 

сӛз. Шешен сӛзінің халықаралық баламасын оратор дейді. «Оратор» 

латынның «очаче» - «айту», «сӛйлеу» деген сӛзінен шыккан. В. Дальдің 

сӛздігінде мынандай косымша түсіндірмелер берілген: оратор – вития  

(ділмар), краснослов (кызыл сӛз), речистый человек (сӛзшең адам), мастер 

говорить (сӛйлеудің шебері). 

Қазіргі орыс тілінде шешен сӛзі кӛп мағынада колданылады: шешендік 

ӛнермен айналысатын адам; кӛпшілік алдында сӛйлейтін адам; кызыл тілді 
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меңгерген, тауып сӛйлеуге кабілетті адам. Ол еңбеккорлығымен, естілігімен, 

еріктілігімен кебірек білді, тереңірек кӛрді, нәзік сезінді, жиірек ойланып- 

толғанды. Сонымен, шешен дегеніміз ой-санасымен белсенді, мінез-құлқымен 

тӛзімді, ӛмірлік пайымы мол, әсерлі, әдемі, бейнелі кӛркем тілімен 

оқырмандарының бойын билеп әкетерлік әсер ететін, тыңдарманды бір 

нәрсеге сендіріп, бір нәрсеге  ұмтылдыратын, ойлы сӛзге тапқыр, 

талпынысқа ынта-ықыласы басым тұлға. ІІІешен ӛз токтамын – әрекет 

тәсіліне, тәсілді жеке басының ӛмірлік тәжірибесіне айналдыра алатын 

іздемпаз, іркілмейтін кісі [2,132]. 

Шешен шебер сӛйлеумен ғана емес, әсерлі, мәнерлі жеткізе білу 

қабілетімен де ерекшеленуі керек. Баяндамасын немесе басқа да сӛйлер сӛзін 

басынан аяғына дейін мықтап дайындаумен қатар, мінбеде ӛзін-ӛзі еркін, 

мәдениетті ұстауға тиіс, ашық та айқын даусы, ым-ишараты, сәнді қимыл –

қозғалысы, аудиториясың ішкі атмосферасын қадағағалайтын қырағы кӛзі, ӛз 

ерік-жігеріне бағындыратын қасиеті болса, тыңдаушыларын жалықтыруы 

мүмкін емес.  

С.Негимов  шешен баяндама жасағанда мыналарды қаперге алған жӛн 

деп санайды: 

1. Материал жинау, жүйелей білу, кӛздеген мақсат-нысанаға 

ыңғайластыра, сәйкестендіре алу, композицияның, логика мен 

психологияның заңдарына ауызша сӛйлеу мен аудиторияның 

ерекшеліктеріне үйлестіру. 

2.  Сӛзді дауыстап айта білу ӛнерін меңгеру, мінбеде ӛзіңді-ӛзің билеу 

ережесін қатаң сақтау, аудиторияның тілеу, қалауын қабылдау, ескеру.  

3. Шешендік ӛнердің қыры мен сырын мүлтіксіз меңгеру (дауыс, 

интонация, қимыл-қозғалыс, сӛәлеу мәдениетінің бүкіл талаптарын 

бұлжытпастан сақтау). 

4. Аудиторияның тұтқиылдан қойылған сұрақтарына тапқыр жауап 

беру, білім-ғылым бәсеке-таласын ұйымдастыа білу [5,35] 

Зерттеушілер шешендік ӛнерді  басқа сӛйлеу түрлерінен айыратын 

белгілері ретінде мыналарды атайды: сӛйлеудің ұйқасты-ырғағы, сӛздерді 

таңдау талғамы, сӛйлеудің кӛркемдегіш тәсілдері.  

Сӛйлеудің ұйқасты-ырғағы ойдың бірнеше үзіктерге тыныс арқылы 

бӛлінуінен туындайды. Ырғақтың негізі – айтылудағы үйлесім және тыныс 

кідірісі. Цицерон  шешендік сӛздегі тыныс кідірісін  үшке бӛледі: аз кідіріс – 

сӛз және сӛз тіркесі аралығында жсалады, ғылымда оны фраза деп атайды, 

орташа үзіліс – тармақтар аралығында  болады, үлкен пауза – ой аяқталған 

жерде жасалады, жазуда оны абзац деп атайды [6, 9] 

Аудиторияға ең алдымен әсер ететіні – шешеннің дауыс ырғағы. Егер 

дауыс ырғағы кӛңілден шықпаса, айтайын деген ойдының бәрі пайдасыз 

болуы мүмкін. Осы орайда, профессор Г.Қосымова келесідей пікірді айтады: 

«Шешеннің дауыс ырғағы, күшті шешендік сӛздің мазмұнын 

тыңдаушылардың дұрыс түсініп қабылдауына әсер етеді. Ӛте тез қарқынмен 
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сӛйлеу анықтықты күшейтеді, қатты дауыспен сӛйлеу айқындылықты 

ӛсіреді, жай, бәсең дауыспен сӛйлеу айқындылықты кемітеді. Үзіп-үзіп 

сӛйлеу кӛңіл бӛлуді әлсіретеді, үзіліссіз сӛйлеу кӛңіл бӛлуді күшейтеді. 

Тыңдаушылар жиналған орынның акустикалық мүмкіншілігінен тыс дауыс 

қаттылығы немес е мейлінше ақырын дауыс айқындылықты азайтады, бірақ 

шектен тыс қатты дауыс кӛңіл бӛлуді әлсіретсе, баяу, ақырын сӛйлеу кӛңіл 

бӛлуді күшейтеді» [6,18] 

Шешен бейнесі жеке тұлғалық ерекшеліктермен шектелмейді. Ол ел-

жұрттың ӛмір-салтынан, замана талабы секілді кӛптеген факторлардың 

ықпалдардың нәтижеснде қалыптасатыны айқын. Әр заманда шешендердің 

ӛз келбет-кейпі, бейнесі жасалғаны да шындық.   

Шешен болмысы, бейнесі және белсенділігі – күрделі, құпиялы, бірақ 

келбетті құндылықтар. Шешендік құндылықтардың қасиеттері де әр қалай 

әрі айқын. Ощның болмысы қызметтің қос түрінен – іс-әрекет жиынтығы мен 

қимыл-істің жиынтығынан құралады. Қасиет жүйесі – бейнені, іс-әрекет 

жүйесі – белсенділікті құрайды. Бәрін қосқанда шешен келбеті қалыптасады. 

Ол дегеніміз: 

- ақыл еркіндігінің иесі, ӛзіндегі күйді қорғай алатын және оны оқиғаға 

айналдыратын қайырымды кісі, ӛмірдегі түсінікті, татулықты және тәртіпті, 

үйлестік пен бітімді бетке ұстаған белсенді, байсалды жан; 

- адам бойы мен ойындағы жасампаз күшті қолданушының, адал ниетті 

оңдаушының  тұлғалық бейнесі және діңгегі; 

- жаңа мәліметті, әдепті мінез-құлықты қабылдайтын қасиетімен 

бітімгер және тәжірибелі қабілетімен ӛнегелі; 

- жаны жайсаң, кӛңілі ақ, пейілі кең қайырымды қасиетімен бітімгер 

және тәжірибелі қабілетімен ӛнегелі [2,146]. 

Шешеннің беделі шешендік ӛнерінде, адамдық жаңғыртар қабілетінде. 

Ол адамдық қабілетімен құнды. Шешен адамдық қабілет-қасиетті жағымды 

нәтиже енгізумен абыройлы.  

Жаңа заман шешеннің жаңа бейнесін жасады, шешендікке тың 

талаптар қойды. Шешеннің адамдық қасиеті ӛткір де ӛтімді, мекем де жоғары 

ӛлшеммен бағаланды. Шешендік – ойланудың келбетін келтірген және 

қоштаған, қабілеттің қисынын іріктеген және қадағалагған, ойлану қисынына 

ережені ендірген ӛнерге айналды. Шешендік ендігі ойды парасаттау, 

парасатты қисындау, қисынның құндылығын айқындау және әспеттеу 

ретінде қабылданды. Танымдық қабілет пен ойлану қисынының тоғысында 

шешендік дәстүрі мен шешендік шеберлігі әрқалай қарқындады.   

Шешенде кӛсемдік, әділдік, адалдық, имандылық қасиет болса 

тереңнен толғап, құштарлықпен сӛйлесе, қандай аудиторияны болса да 

жетектеп әкетеді. Ӛңменіңе қанжардай қадалған кӛп кӛз шешенді 

сескендірмей қоймайды [5,37 ].  

Кӛмекей әулие Бұқар жырау: «Ел бастау қиын емес, қонатын жерден 

кӛл табылады. Қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылады. Шаршы 



128 

 

топта сӛз бастаудан қиынды кӛргенім жоқ», - деп шешендіктің қиын ӛнер 

екендігін ескерткен. Әрине, ой мен сезіміңді басқалардың жүрегіне, 

кеудесіне жеткізуге сезгіштік, құдіреттілік қажет. Шын мәнінде, 

аудиторияның ізгі мұраттарына, асыл армандарына, кӛкейтесті идеяларына 

сай келсе қабылдау мен түсіну де жеңіл. Шешеннің беделі де, мәртебесі де 

жоғарылайды.   
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Резюме 

В этой статье рассматривается особенности ораторского искусства и 

его лингвистические свойства. А также рассказывается об образе оратора в 

речевой деятельности.  

Ключевые слова: язык, культура языка, ораторкое искусство, образ оратора. 

Resume 

In this article oratory features  are considered and its linguistic properties. 

And it also touches upon the  image of  a  speaker in speech activity. 

Keywords: language, culture of language,  art, image of the speaker. 
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Аннотация 

 

Изучение фразовых глаголов являются одним из условий формирования 

языковых навыков. Фразовые глаголы являются лексическими единицами, 

имеющие структурные и семантические свойства. Количество фразовых 

глаголов неуклонно растет, что представляет трудности в их запоминании и 

использовании в речи. Составляющие компоненты фразовых глаголов не 

всегда совпадают с основными значениями.  

Ключевые слова:   фразовые глаголы, глаголы, послелог, лексическая 

единица, компонент, стилистические особенности. 

 

В настоящее время знание иностранного языка является одним из 

важнейших требований, предъявляемых к специалистам в условиях 

современного рынка труда, поэтому возрастает потребность в специалистах, 

владеющих иностранным языком на уровне, приближающемся к уровню 

владения речью носителем языка. Таким уровнем может обладать языковая 

личность, у которой сформированы определенные знания, языковые 

способности, речевые умения и навыки, а следовательно, имеющий 

готовность к осуществлению речевых поступков.  

Наибольшие трудности при овладении иностранным языком для 

студентов представляет лексическая сторона речи и, в первую очередь, 

лексические единицы, обнаруживающие специфические структурные и 

семантические свойства, идиоматика английского языка. К таким единицам 

относятся английские фразовые глаголы. Фразовые глаголы являются 

социально значимыми единицами номинации для англоязычного коллектива, 

а также обозначают действие и уточняют его характер лаконичным и ясным 

способом. 

В литературе фразовый глагол определяется как результат особой формы 

словообразования, отсутствующей в русском языке, например: to go on 
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=продолжать, to get out = выходить, to make up=гримироваться. Фразовый 

глагол образуется путем прибавления к монолексемному глаголу 

предложной частицы- послеслога, в результате чего значение исходного 

глагола может полностью измениться. Таким образом, фразовый глагол 

представляет собой единство глагола и послелога. [1] 

Количество фразовых глаголов в современном английском языке велико: 

в настоящее время их насчитывается более двенадцати тысяч, но это число 

неуклонно растет. Наряду с увеличением числа, растет и частота их 

использования: данные единицы являются чрезвычайно употребительными в 

речи и более предпочтительны по сравнению с глаголами латинского 

происхождения с аналогичным значением, например: to put off = to 

delay=откладывать, to come across = to find by chance=натолкнуться случайно. 

Кроме того, расширяется сфера использования фразовых глаголов: они 

частотны не только в разговорном английском языке, но и в официальных 

отчетах, художественной литературе, часто используется в средствах 

массовой информации. 

Зачастую фразовые глаголы «вытесняют» синонимичные им глаголы 

латинского происхождения, например: to put up with = to tolerate=терпеть, to 

come in = to enter=входить. 

Фразовые глаголы занимают особое место в общем лексиконе 

английского языка и обладают целым рядом специфических семантических и 

стилистичеких особенностей, изучение которых является одним из условий 

формирования языковой личности и познания культуры страны изучаемого 

языка. 

Одной из основных особенностей фразовых глаголов является 

идиоматичность. Подобно другим идиоматическим выражениям (идиомы, 

клише, устойчивые выражения), фразовый глагол представляет сочетание 

двух или более словобразующих фразовое единство, значение которого 

зачастую не совпадает со значением его составляющих, например: give in – 

сдаться, make up – гримироваться, give up – отказываться, bring about – 

вызывать. Однако существует также значительное количество фразовых 

глаголов, общий смысл которых определяется суммой значений 

составляющих компонентов, например: allow in – впустить, разрешить войти; 

allow out – разрешить выйти; help in – помочь войти; help out – помочь выйти. 

Многочисленны также и переходные случаи, например, break in – вмешаться, 

прервать разговор; look down (on) – не одобрять чего – либо, смотреть 

свысока, презирать; look back – помнить, думать о прошлом. [2] 

Рассматривая семантические особенности фразовых глаголов, нельзя не 

упомянуть, что данные лексические единицы выражают характер действия, 

переход из одного состояния в другое, побуждение к действию и т.д., но во 

всех случаях действие неизменно характеризуется значением, заключенным в 

самом глаголе. 
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Глагольный компонент представлен широко употрибительным в 

английском языке и зачастую многозначным абстрактным глаголом. Именно 

толкование глагольного компонента оказывает влияние на значение 

фразового глагола в целом. С семантической точки зрения выделяются пять 

групп фразовых глаголов. 

 К первой группе относятся фразовые глаголы, выражающие движение и 

одновременно его характеризующие. Они состовляют очень многочисленную 

и разнообразную группу. Глаголы этой группы чаще всего выражают не 

просто движение, а переход из одного место в другое, поэтому большинство 

из них употребляется с послелогами, указывающими направление движения 

(into, out, up, to), например: go out – выйти, выходить; go into – войти. 

Во вторую группу входят фразовые глаголы, выражающие прекращение 

или начало движения, например: run out – закончить гонку; throw off, get off – 

начинать (что-либо). 

Фразовые глаголы, обозначающие переход объекта из одного состояния 

в другое или его перемещение, составляют третью группу. Глаголы, 

выражающие переход от движения к неподвижности или начало движения, 

могут быть отнесены к этой группе или рассматриваться как промежуточное 

звено. Вообще, границы между отдельными группами фразовых глаголов 

очень зыбки в лексическом отношении, поэтому их нелегко определить, 

например: move in – to take possession of a new place to live; move towards – to 

go in the direction of, to change one‘s opinion. 

Английские фразовые глаголы с семантическим компонентом 

«отсутствие изменения положения объекта» относятся к четвертой группе, 

например: stay behind – to remain at a distance behind. 

Наконец, к пятой группе можно отнести фразовые глаголы с 

доминирующим компонентом «образ движения», например: walk away from - 

to walk in a place without direction. 

Следовательно, при работе с фразовыми глаголами необходимо 

обращать внимание студентов на семантику и толкование глагольного 

компонента фразового глагола для облегчения понимания, запоминания и 

перевода данного единства. 

Обратим также внимание на статус и функцию второго компонента 

фразовых глаголов – послелога. Исследования показывают, что студентам 

сложнее всего запоминать, переводить и в дальнейшем использовать 

фразовые глаголы из-за большого количества и многозначности послелогов, 

присоединяемых глаголом, а также из-за их сходства по виду с обычными 

предлогами. Например, в предложении 

I ran down the hill – Я сбежал с холма 

употребляется предлог down, а в предложении 

The clock has run down – У часов кончился завод (часы остановились) 

послелог down является составной частью фразового глагола. Если в первом 

случае предлог down имеет свое конкретное пространственное значение, то 
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во втором примере налицо фразовый глагол run down – остановиться, 

истощиться, кончиться в состав которого входит послелог down. При этом 

значение данного фразового глагола не складывается из значения 

составляющих его компонентов. 

Следовательно, необходимо учитывать трудности восприятия, 

вызываемые предложным компонентом фразовых глаголов, и использовать 

особые упражнения, помогающие разграничивать значения предлогов и 

послелогов и снимать трудности их восприятия, запоминания и перевода. 

Рассмотрим фразовые глаголы с точки зрения значений предложного 

компонента. В литературе выделяются пять семантических разрядов 

фразовых глаголов: 

фразовые глаголы, в которых послелог выражает свое первичное или 

основное пространственное значение, напримр: come in, walk out; 

фразовые глаголы, в которых послелог имеет абстрактное производное 

от основного значение; связь его с первичным значением ощущается, 

например: let somebody down; 

фразовые глаголы, в которых послелог, сохраняя свое основное 

пространственное значение, подчеркивает или подкрепляет значение глагола, 

а значение, привносимое предлогом, лишь усиливает значение глагола, 

например: sit down, rise up; 

фразовые глаголы, в которых послелог привносит лексически видовой 

оттенок, указывающий на начало, продолжение, окончание, повторение 

действия, например: eat up, go on; 

фразовые глаголы, значения которых не складываются из значений 

глаголов и послелогов, а являются семантически неразложимыми, т.е. можно 

сказать, что фразовые глаголы являются идиоматичными по своей природе, 

например: put up with. 

Как правило, студенты хорошо знакомы с основными предлогами, 

выражающими пространственные отношения: up, down, away, in, out. 

Следовательно, те фразовые глаголы, в которых послелог выражает свое 

первичное или основное пространственное значение, достаточно легко 

усваиваются студентами, хотя при введении этих фразовых глаголов 

желательно уточнить, подчеркнуть значение послелога, например: go in, 

come out, take away. [3] 

Фразовые глаголы, в которых послелог, сохраняя свое основное 

пространственное значение, подчеркивает или подкрепляет значение глагола, 

например: fall down – упасть, rise up – подняться, не вызывают особых 

затруднений у студентов при рецепции (аудирование, чтение), однако в 

говорении студенты не подкрепляют значение глагола послелогом. Значения 

вышеперечисленных фразовых глаголов буквальны. 

Фразовые  глаголы, в которых послелог имеет абстрактное производное 

от основного значение, связь которого с первичным ощущается, такие как let 

a person down = fail him; come in = find a place, не вызывают у студентов 
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особых затруднений, если установить связи между основным и производным 

занчением послелога. 

В отдельную группу можно выделить фразовые глаголы, в которых 

послелог привносит видовой оттенок, указывающий на: 

а) начало действия: light up = begin smoking; 

б) продолжение действия: go on, talk away; 

в) окончание действия: eat up = eat the whole; 

г) повторение действия: write again, write anew, write afresh. 

В этих сочетаниях послелог не имеет свзяи со совим первичным 

значением, но имеет лексический видовой оттенок. 

Фразовые глаголы, значения которых не складываются из значений 

глаголов и послелогов, или другими словами, идиоматичные по своей 

природе, являются наиболее сложными для понимания, семантизации, 

запоминания, правильного употребления и перевода студентами. Данные 

фразовые глаоголы требуют дополнительной тренировки, как и любые 

идиоматические обороты, у которых нет эквивалентов в родном языке, 

например: come about = happen, fall out = quarrel. 

Представляется необходимым также уделить внимание изучению 

стилистических особенностей английских фразовых глаголов и их 

функциональных свойств, а именно: почему говорящий или пишущий в 

определенных ситуациях общения предпочитает фразовый глагол другим 

формам выражения мысли на данном языке, каково соотношение этих форм 

применительно к тому или иному функциональному стилю речи. 

Употребление многих фразовых глаголов ограничено рамками 

определенного стиля языка, поскольку фразовые глаголы отличаются 

эмоциональной окрашенностью и являются более экспрессивными, чем их 

латинские синонимы. Употребление фразовых глаголов характерно в первую 

очередь для разговорного стиля, хотя в последнее время фразовые глаголы 

активно используютсяи в других стилях, например в статьях, радио и 

телевизионных передачах научных отчетах и сообщениях. 

Таким образом, все фразовые глаголы не следует относить к одному 

стилю, их необходимо дифференцировать, подразделять на стилистические 

категории, чтобы избежать стилистических ошибок и корректно 

использовать фразовые глаголы в соответствующих стилях языка. 

Очевидно, что среди фразовых глаголов существует значительное 

стилистическое разнообразие, которое отражено в частности, 

специализированных словарях фразовых глаголов, где они объединены в 

различные стилистические группы – официальные, разговорные и сленговые, 

однако данную классификацию нельзя назвать абсолютной, поскольку 

глаголы могут «переходить» из одной группы в другую. Существуют 

разговорные фразовые глаголы, например, глагол make up, которые 

настолько частотны в устной речи, что по прошествии некоторого времени 
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они начинают использоваться и в письменной речи, таким образом, их уже 

нельзя назвать разговорными, а следует отнести к нейтральным. 

Большинство фразовых глаголов являются стилистически 

нейтральными, или межстилевыми, поскольку они могут быть использованы 

во всех стилях языка и не содержат какой-либо оценки. Такие фразовые 

глаголы, как stand up, switch on, могут быть использованы и в разговорной 

речи, и в официальной письменной речи. Некоторые из нейтральных 

фразовых глаголов могут быть равноценно заменены другими глаголами, в 

частности в официальной речи возможна замена фразового глагола на 

монолексемный, например, stand up = rise. 

В заключение необходимо отметить, что изучение семантических и 

стилистических особенностей английских фразовых глаголов является 

необходимым  при подготовке квалифицированных переводчиков, 

владеющих идиоматикой английского языка, способных переводить часто 

используемые в английском языке фразовые глаголы на русский язык и 

переводить тексты различных жанров с русского языка на английский, 

используя фразовые глаголы. 

1. М.С. Переверткина, Изучение особенностей английских фразовых 

глаголов как условие познания культуры страны изучаемого языка. 

2. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, Словарь методических терминов. 

3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English 

File. 

 

Тҥйін 

 

Фразалық етістіктерді зерттеу тіл дағдыларының қалыптасу 

шарттарының бірі болып табылады. Фразалық етістіктер құрылымдық және 

мағыналық қасиеттері бар лексикалық бірліктер болып табылады. Фразалық 

етістіктер санының ӛсуі оларды есте сақтау және пайдалануын қиындыққа 

алып келеді. Фразалық етістіктердің компоненттері бас мағынасымен сәйкес 

келе бермейді. 

Түйін сӛздер: фразалық етістіктер, етістік, демеулік, лексикалық бірлік, 

компонент, стилистикалық ерекшеліктері. 

 

Resume 

 

The study of phrasal verbs is considered as one of the conditions of language 

formation skills. Phrasal verbs are lexical units with structural and semantic 

properties. Number of phrasal verbs is steadily increasing, that is difficult to 

remember and use them in speech. The components of the phrasal verbs do not 

always coincide with the basic meanings. 

Key words: phrasal verbs, verbs, postposition, lexical unit, component, 

stylistic features. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются основные тенденции развития литературы 

народа Казахстана, представляется значение литературы, как общественного 

и исторического факторов, определяется роль этносов, проживающих на 

территории нашей страны, и литературных связей с зарубежными и 

восточными странами, как основных условий развития литературы нашего 

народа в ходе исторического процесса.  

Ключевые слова: литература народа Казахстана, литературно-

художественный опыт, этносы Казахстана, культурное наследие, диалог 

культур, взаимоотношение народов, развитие казахстанской литературы, 

художественные традиции. 

 

История и культура Казахстана на протяжении многих столетий 

развивались в тесном взаимодействии с восточными цивилизациями. 

Китайские, тюркские, монгольские, иранские и арабские древние и 

средневековые письменные памятники являются ценными источниками для 

изучения кочевых культур и этнополитической истории на территории нашей 

Республики. 

Успехи нашей культуры, искусства и литературы известны далеко за 

пределами Казахстана. Учитывая важность интеграционных процессов, 

которые характерны для всего мирового сообщества, так и для нашей 

республики, очень важно показать значение литературы, как объединяющего 

фактора. Наше суверенное государство демонстрирует мировому сообществу 

не декларативное, а глубокое взаимопонимание и взаимоуважение народов, 

образец этнического объединения при сохранении самобытности, языка и 

культура каждого из них. 

За последние годы обществу возвращены многие имена 

репрессированных деятелей культуры, искусства, писателей и поэтов, изданы 

их сочинения, опубликованы многочисленные произведения устного 

народного творчества, оставшиеся до этого в неизвестности, благодаря чему 
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наша культура значительно обогатилась. «Уникальность современного 

Казахстана заключена в этническом многообразии. Это огромное богатство, 

общее достояние всего нашего общества, дающее казахстанцам возможность 

обмена с другими народами ценными культурными достижениями», отмечал 

в своем выступлении на X сессии Ассамблеи народов Казахстана 

Н.А.Назарбаев [1]. 

  У народа Казахстана, внесшего огромный вклад в духовные ценности 

народов мира и общечеловеческую цивилизацию, а также в историю 

культуры и литературы, немало достойного культурного наследия. Благодаря 

Государственной программе «Культурное наследие» возвращено веками 

хранившееся на полках рукописных фондов литературное наследие, среди 

которого изданное в ХIX-ХХ веках на арабском, латинском и 

древнетюркском алфавите и неизвестные ранее широкому читателю и не 

издававшиеся тексты фольклора. «Только  ученые понимают, сколько труда 

стоило изучение текстов, восстановление имен религиозных и исторических 

личностей, имен сказителей, переписчиков и собирателей фольклора, 

уточнение географических названий, результатов экспедиций, выяснение и 

составление различных вариантов текстов, разъяснение непонятных слов, 

написание научных заключений и пояснений к уникальному Своду 

казахского фольклора «Бабалар сӛзі» в 100 томах» [2]. 

 Межнациональное единство Казахстана имеет в своей основе 

исторические традиции взаимовлияния культур и литератур. Ренессанс 

евразийской идеи, возникшей в двадцатые годы XX-го столетия, вновь 

властно заявил о себе в работах и выступлениях Президента Казахстана 

Н.Назарбаева, акцентирующего внимание на наращивании потенциала 

традиционного культурного взаимодействия. Существует давняя и глубокая 

культурная традиция взаимодействия этносов, диалога крупных культур на 

территории Казахстана и Евразии в целом. Поэтому проблематика 

евразийства диктует необходимость комплексного научно- теоретического 

исследования в аспекте философского, исторического, филологического, 

социокультурного и политологического дискурсов современного 

литературного процесса. 

Лидер Нации Н.А.Назарбаев, приветствуя участников XIV съезда 

писателей Казахстана (сентябрь 2012г.), особо подчеркивает значение 

литературы в сплочении нации, укрепления государственности, 

независимости и роль писателей в формировании ее духовного потенциала. 

На встрече с Президентом страны Н.А.Назарбаевым состоялось всестороннее 

обсуждение дальнейшего развития гуманитарной науки и роли 

интеллигенции в современном Казахстане, которая, по мнению Главы 

Государства должна внести особый вклад в формирование нового 

казахстанского патриотизма, в строительство сильного процветающего 

государства. 
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 Свое первоначало казахская литература берет в далеком VI веке. Уже в 

то время, по свидетельствам китайских летописных источников, у 

тюркоязычных племен Казахстана существовала устная поэтическая 

традиция, которая оставила свой след через известные казахстанскому 

народу эпосы «Коркыт ата» и «Огузнаме». Нельзя не отметить знаменитые 

героические и лирические поэмы, такие как «Кобыланды батыр», «Ер-

Таргын», «Алпамыс батыр», «Камбар батыр», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», 

«Кыз-Жибек».Самым первым крупным лирическим произведением является 

поэма «Кутадгу билик» (Благодатное знание) Юсуфа Баласагуни, написанная 

в 1069 году. Все вышеперечисленные поэмы и эпосы, появились в свет во 

время войн и распрей среди племен, бытовой жизни людей проживавших в 

средние века, что дало толчок талантливейшим из них людей создать данные 

произведения. 

Корни происхождения казахской литературы уходят в глубокую 

древность. Доказательству этого фундаментального и основополагающего 

тезиса посвящены монографии, научные исследования, статьи и учебные 

пособия выдающегося ученого-тюрколога, заслуженного деятеля науки 

Казахстана, доктора филологических наук, писателя, профессора, 

переводчика лауреата золотой медали Европейского общества Кафки и 

премии Кюльтегина Н.Келимбетова. Они обращены к молодому поколению 

Независимого Казахстана: «Изучение и освоение исторического опыта 

народа, сокровищ его духовной культуры, литературного наследия, 

пронесенных сквозь века и тысячелетия, имеют  первостепенное значение 

для современного молодого поколения. Только при всестороннем 

исследовании взаимоотношений и контактов народов, населяющих мировое 

пространство, становится возможным получение наиболее достоверного и 

объективного представления об их вкладе в общую сокровищницу мировой 

культуры…Казахи, равно как и другие народы мира, обладают 

неповторимой, самобытной материальной и духовной культурой, имеющие 

древнейшие истоки развития. Наш народ,- подчеркивает Н.Келимбетов во 

Введении к книге «Древний период истории казахской литературы», внес 

свою лепту в мировую науку, искусство и литературу, вывел на 

историческую арену ученых, писателей и поэтов мировой величины» [2.3] 

 В ходе своего развития литература народа Казахстана не была 

обрамленной. Все народы и этносы, проживавшие в то время по соседству с 

казахами, и все этносы,   проживающие сейчас в нашем государстве 

повлияли на рост и развитие казахстанской литературы. Каждый   из других 

народностей, будь то татар, узбек, турок, туркмен, курд, немец, русский, 

калмык, кабардинец, в ходе  общения друг с другом, становился следствием 

синтеза культуры, обычаев, традиции и литературы народа на проживаемой 

территории. В данное время мы имеем множество письменных источников, 

книг, в которых рассказы, повести, романы или же очерки знаменитых 
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историков, востоковедов, языковедов показывают результат смешения 

литератур. 

 Благодаря многонациональной литературе нашего государства, 

литература нашего народа становится лишь богаче. Мы можем с гордостью 

сказать, что в почти каждой из живущих с нами народностей есть частичка 

нашей истории. 

Современные литературные связи Казахстана имеют в своей истории 

славные традиции. К рассмотрению проблемы художественных традиций 

следует подходить комплексно. Об этом труды академиков- З.А.Ахметова, 

З.К.Кабдолова, видных ученых-литературоведов И.Х. Гадирова, 

М.Б.Базарбаева, Ш.К. Сатпаевой, Е.В.Лизуновой и многих других. 

Комплексные проблемы художественных традиций охватывают большой 

круг литературоведческих понятий: генезис и типология жанра, единство 

содержания и формы, особенности поэтики и стиля, художественный 

перевод и  т.д. 

Важнейшими  особенностями  новейшей литературы и художественной 

культуры народов Востока (Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, 

Туркмении, Ирана, Ирака, Таджикистана, Пакистана, Индии, Курдистана и 

др.) являются  его восточный характер, многообразие и богатство форм, 

индивидуальность стиля, расцвет отдельных видов и жанров литературы и 

искусства.  

Глубокое осмысление казахского национального исторического, 

литературно-художественного опыта в тесной связи с историческим опытом 

и с художественной историей и практикой литератур народов Востока- одно 

из важнейших условий успешного развития многих общественно-

гуманитарных наук тюркских народов. Этим проблемам посвящены 

многочисленные диссертации, в том числе М.Джолдасбекова 

«Древнетюркские литературные памятники и их отношение к казахской 

литературе» Автор.канд.дисс…Алма-Ата 1969), книги «Об 

интернациональном единстве и национальном своеобразии литератур 

народов Средней Азии и Казахстана» (Алма-Ата, 1962), «Межнациональные 

связи казахской литературы» (Алма-Ата, 1970) и др. [3.14]. 

Литература народа Казахстана - это не только литература Казахстана, 

это сплетение всех литератур этносов проживавших и проживающих на 

территории нашего государства, а также уходящее за его пределы. С.Сеитов 

и А.Фейзуллаева отмечают: «Отражение инонациональных мотивов в 

национальной литературе – яркое и конкретное свидетельство ее 

интернациональной широты, одна из активных форм проявления социально-

духовной общности, ее интернациональной широты, одна из активных форм 

проявления социально-духовной общности наших народов»[5.229]. 

Расцвет казахской литературы связан с периодом Независимости, 

открывшем новые горизонты и создавшем наиболее благоприятные условия 

для развития литературного процесса и выявления роли и значения 
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литературы в развитии современного национального самосознания. По 

историческим меркам это срок невеликий, но в истории нашего 

Независимого Казахстана занимает исключительное место. Издание лучших, 

классических трудов казахских ученых прошлых лет обогатило нашу науку и 

реально воплотилось в новом проекте «Ғылыми қазына». Очень важно было 

в условиях суверенитета реально показать, как идеи независимости 

закладывались в трудах отечественных ученых, преодолевали препоны 

цензуры, идеологический диктат. Через слово, художественные образы 

казахская литература давала пищу для осмысления важнейших, глубинных 

идей. Переизданные труды известных деятелей науки, литературы и 

культуры обретут новую жизнь. Так выдающееся наследие казахских 

классиков возвращается в современность [6]. 

Таким образом, мы можем уверенно сказать, что литература народа 

Казахстана развивается непрерывно, и этому способствует не только 

прожитые нами события в течение многовековых лет и представленные нам 

сквозь произведения казахстанских писателей, но и развитие литератур всех 

этносов проживающих вместе с нами в Республике Казахстан, независимом и 

суверенном государстве. Каждый поэт, писатель, исследователь, ученый, не 

смотря на его национальность, язык или же манеру выражения своего 

произведения, вносит свою часть истории, мышления, исследования, 

открытия в литературу народа Казахстана. 

 Литература народа Казахстана входит в мировой культурный контекст 

в качестве субъекта литературно-художественного процесса, определяются 

векторы его дальнейшего развития и жанровая динамика, происходит 

моделирование классического, модернистского и постмодернистского 

дискурса. Поэтизация родной земли, героизация истории и осмысление 

судьбы этносов выступают в национальных литературах доминирующими, 

консолидируя общество и укрепляя идейно-поэтическое единство 

полиэтничного и поликонфессионального народа Казахстана [7.66]. 

 Литература нашего народа - это основа, которая дает нам целостное 

представление о культуре, традициях, обычаях, истории, экономике, 

политике и многом другом. Нам следует знать, уважать, сохранять, 

расширять и ценить нашу литературу, независимо от времени и места нашего 

нахождения. 
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Тҥйін 
Мақалада Қазақстан халқы әдебиетінің негізгі даму беталыстары 

қарастырылған. Әдебиеттің мәні қоғамдық және тарихи факторлары ретінде 

кӛрсетілген. Біздің еліміздің аймағында тұрып жатқан этностардың рӛлі, 

және де шетел мен шығыс елдерімен әдеби байланыстарының рӛлі тарихи 

үдерісінің үстінде ӛткен біздің халқымыздың әдебиетінің дамуының негізгі 

шарттары ретінде анықталған. 

Тірек сӛздер:Қазақстан халқының әдебиеті,әдеби-кӛркем тәжірибе, 

Қазақстан этностары, мәдени мұра, мәдениеттер диалогы,халықтардың 

қарым-қатынастары,қазақстандық әдебиетінің дамуы,кӛркем дәстүрлері. 

Resume 

The article identifies main tendencies of the development of national 

literature in Kazakhstan, representing the value of literature as a social and 

historical factors, it defines the role of the ethnic groups which live in our country, 

and literary links with foreign and Eastern countries as the basic conditions for the 

development of national literatures during  historical process. 

Key words: Literature of Kazakh nations, literary and artistic experience, 

ethnic groups of Kazakhstan, cultural heritage, dialog of cultures, the relationship 

of nations, the development of Kazakh literature, artistic traditions.   
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УДК 81 

 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ОРОНИМДЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ЖОЛДАРЫ 

                    Баймҧратова Әсел Жамбылбекқызы 

Алматы технологиялық университетінің аға оқытушысы, 

Абай ат. ҚазҰПУ, МжДИ магистранты 

Алматы қаласы 

 

Аңдатпа 

Ономастика қазақ тіл білімінің, салыстырмалы түрде айтқанда, кенже 

саласы болып есептеледі. Қазақ ономастикасының кейбір проблемалары, оны 

зерттеудің алғашқы адымдары ғылыми кезеңге бӛліп қараудан бұрын 

кӛптеген орыс және қазақ ғалымдарының еңбектерінде әр кезде де сӛз 

болған. Мәселен, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап кейбір қазақ 

есімдері, жер-су атаулары мен этнонимиясы жӛніндегі аса құнды деректерді 

Ш.Уәлихановтың, сондай-ақ орыс ғалымдары П.П. Семенов-Тянь-Шаньский, 

В.В. Радлов, А.В. Левшин, Н.А. Аристов, П.С. Паллас, Г.Н. Потанин, А.Н. 

Харузиннің еңбектерінен кездестіруге болады. Кеңес дәуірінің 30-40 

жылдары ономастикалық материалдарға қазақ ғалымдары да қызығушылық 

танытып, оның мазмұны мен тәсілдемесін жасауға Қ.Қ.Жұбанов,                 

С.А.Аманжолов, С.Алиев, Н.Баяндиндер зор үлес қосты.  Қазіргі таңда дәл 

осы салада аянбай еңбек етіп келе жатқан отандық ғалымдар: Т.Жанұзақ, 

Қ.Рысберген, Б.Бияров, қазақ ономастикасын лингвоконцептологиялық 

тұрғыдан зерттеген Б.Тілеубердиев және т.б. атап ӛтуіміз керек. 

Қазақ ономастикалық кеңістігі бірнеше секторлар мен  сегменттерге 

бӛлінеді. Жалқы есімдер атауға ие болатын нысана денотаты сипатына сай 

түрлі топтар мен кластарға бӛлінеді. Қазақ ономаст-мамандары онимдік 

бірліктерді топтарға бӛлгенде Батыс Еуропа және орыс ғалымдары 

жүйелеулеріне сүйенетіндігін айту керек [1,6]. 
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Осы орайда сӛз болғалы отырған мәселе – оронимдер, соның ішінде 

Алматы облысының оронимдері. Ороним – гр. Оros «тау» + onoma  «есім» - 

топоним түрлерінің бірі. «Жер бедерінің тӛмен және кӛтеріңкі келетін оң 

және теріс пішіндерін айқындайтын термин. М.: Каспий маңы жазығы, Ертіс 

ӛзені жайылмасы, Бараба даласы, Хантәңірі шыңы, Іле жоталары» [2,233]. 

Ороним термині құрғақ жердің барлығын қамтығанымен, негізінен, жер 

бетінен кӛтеріңкі орналасқан нысандардлы атауға болады. 

Қазақ тіл білімінде тау атауларына қатысты зерттеулер кӛптеген 

ғалымдар еңбектерінде кездеседі. Мысалы, Есенгелді Керімбаев «Лексико-

семантическая типология оронимии Казахстана» атты кандидаттық 

дицертациялық жұмысында «Қазақстан оронимдерінің қалыптасуы мен 

дамуы», «Қазақстанның халықтық орографиялық  терминологиясы» және 

«Қазақстан оронимдерінің лексика-семантикалық топтары» жан-жақты 

талдап, ғылыми негіздерін қарастырды. Шығыс Қазақстан оронимдерін 

кандидаттық диссертация кӛлемінде зерттеген Бердібек Бияров ӛлке 

оронимдерінің тарихи-лингвистикалық сипатын, семантикалық және 

этнолингвистикалық жақтары мен құрылымдық жүйесін толық зерттеді. 

Ғалым ӛз жұмысында Оңтүстік Алтай Ӛңірінен 2002 оронимді – тау аттарын 

жинап,  ғылыми жүйеге түсіріп, олардың тізімін диссертациялық 

жұмысының қосымша ретінде берген.  

Алматы облысы – Қазақстан Республикасының оңтүстік-шығысындағы 

әкімшілік бӛлік. Жерінің аумағы 224,0 мың км2. Батысында Жамбыл, 

солтүстігінде Балқаш кӛлі арқылы Қарағанды, солтүстік-шығысында Шығыс 

Қазақстан облыстарымен, шығысында Қытай Халық Республикасымен, 

оңтүстігінде Қырғызстан Республикасымен шектеседі. 

Облыстың табиғаты мен жер бедері ала-құла. Балқаш және Алакӛлге 

ұласатын солтүстігі кӛлбеуленген құмды жазық алқап. Бұл ӛңір негізінен 

антропогеннің аллювийлік және эолдық шӛгінділерінен түзілген. Оның 

басым бӛлігін Сарыесікатыраудың, Тауқұмның, Лӛкқұмның, Қарақұмның, 

Қорғанқұмның қырқалы және тӛбешікті құмды алқаптары алып жатыр. 

Балқаш маңы жазығының Іле аңғары ӛтетін атыраулық бӛлігі кӛне құрғақ 

арналармен тілімделген. Солтүстік шығыста Жетісу Алатауы мен Барлық 

тауының аралығында Жетісу (Жоңғар) қақпасы орналасқан. Облыстың 

шығысын Жетісу Алатауының сілемдері толығымен қамтыған. Олар 

тауаралық ойпаңдар мен қазаншұңқырлар арқылы бӛлінген. Осы тұста 

Жетісу Алатауының ең биік тауы – Бесбақан (4442 м) орналасқан. Тау 

сілемдерінде 1300-ден астам мұздық бар, олардың жалпы ауданы 1,0 мың 

км2-ге жуық. Жетісу Алатауының кейбір сілемдері (Қолдытау, Алтынемел, 
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Малайсары, Тышқантау, Текелі, Сайқан т.б.) ӛзен маңындағы жазық 

ӛңірлерге сұғына еніп жатыр. Облыстың оңт. және оңтүстік-шығысы Іле, 

Күнгей, Теріскей Алатаулары, Кетпен (Ұзынқара) жотасы және Солтүстік 

Тянь-Шань сілемдерінің т.б. жоталарынан құралған. Жетісу Алатауы мен Іле, 

Күнгей Алатаулары және Кетпен таулары аралығында Іле ойысы (аңғары) 

жатыр. Алматы облысының оңтүстік-батысын және батысын Шу, Іле таулы 

үстірттері мен далалары қамтыған (Жусандала, Бозой, Қараой үстірттері). 

Ғалым Т.Жанұзақов ӛзінің «Қазақстан географиялық атаулары. Алматы 

облысы» атты еңбегінде: « ... ұлан-ғайыр жерімізде тау аттарының ӛте мол 

екенін кӛреміз. Таулы аймақ саналатын Алматы облысы жеріндегі тау аттары 

қазірг толық жиналып, ғылыми жүйеге түсірілді деп айта алмаймыз» - дей 

келіп, ӛз пікірін одан әрі: «Бұл еңбекте ӛлкедегі белгілі, ірі тау аттарын ғана 

беріп отырмыз. Аты әлемге әйгілі, күллі қазақ жеріндегі ең биік Хантәңірі 

тауы, Сартау, Елшенбүйрек, Лабасы, Кӛмірші, Қошқар, Сүмбе, Қарқара, 

Шӛладыр тауы, Басқарқара, Құлық, Таушелек, Қыземшек, Торайғыр, 

Бұғыты, Сӛгеті, Асы, Бақай, Қараш, Қақпақ, Айғыржал, Құланбасы, 

Үшқақпақ, Қарақия, Қурайлы, Шәкірамбал, Құсмұрын, Ӛкір, Сарыбастау, 

Жабыр, Үшқараш, Талғар шыңы, Алатау, Іле Алатауы, Кетпен, Доңызтау, 

Қастек, Үшқоңыр, Суықтӛбе, Амангелді шыңы, Қалман биігі, Баркӛрнеу, 

Бүркітті, ешкіӛлмес, Жабық, Бежінтау, Жаманкӛл (тау), Жаманты, 

Жауырынбайлаған, Жетім, Жетісу тауы (Жоңғар қақпасы), қайшы, 

Қалмақасу, Қанарақ, Қаражырық, Қараүңгір, Қату, Қосқолаң, Қояндытау, 

Қу, Майтӛбе, Малайсары, Матай, Наршаң, Ойқарағай, Ӛлеңді, сайқан, 

Сайымбӛлек, Сарқан тауы, Сары жота, Сарытау, Таз, Талдыбұлақ, 

Тасжүрек, Текелі, Теріскей Алатау, Тянь-Шань, Шыбынды. 

Жетісу ӛлкесіндегі ірі таулар мен жота, қырат, шың, дӛң, дӛңес, тӛбе, 

шоқы, оба, сай, ӛзек, жыра, шат, шатқал, аңғар, текше, жал атауларының 

мыңдап кездесетіні кӛпке мәлім. Олай болса, Алматы облысының 

оронимдерін жинап, ӛз алдына зерттедің мәні зор болмақ», - деп түйіндейді 

[3,21]    

Б.Бияров орографиялық терминдерден жасалған түбір оронимдерді 

қарастыра келіп, түрлі мысалдар келтіреді. Соның ішінде Алматы 

облысындағы Қараш орониміне қатысты: «Қараш – тау. Алматы обл., 

Еңбікшіқазақ ауд. Қараш – қырғыз тілінде үлкен лауазым аты. Қырғыздар 

алдымен биік таудың басын қараш деп атап, одан соң лауазымға кӛшірген 

сияқты. Бұл орографиялық термин алт. Қарайыш <қара+иыш «орманды тау» 

оронимінің ықшамдалған түрі болуы да мүмкін», - дейді [4,66] 
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Дәл осы атауға байланысты Т.Жанұзақ еңбегінде мынадай дерек 

келтірілген: «Қараш – тау, биік 3214 м, Еңбекшікқазақ ауданы Жоңғар 

қалмақтарымен болған соғыстарда қазақ қолын бастаған Ұлы жүздің 

шапырашты тайпасынан шыққан атақты Қараш батыр құрметіне қойылған 

атау. Бұл маңда кейде Үлкен Қараш, Кіші Қараш немесе Үшқараш деп та 

атап кеткен» [5,115].  

Белгілі ғалым Н.А.Баскаков түркі тілдерінің құрылыс жайлы ацтқан ой-

пікірлерініңде атрибутты тіркеске назар аударған еді. Әсіресе изафет деп 

аталмай келген дәстүрлі атаудың құрылымдық табиғатына терең тоқталады 

да оған жаңа атау:табиғатына  терең тоқталады да оған ждаңа атау: 

детерминативті (дәстүрлі изафет) тәуелді жалғаулы сӛз тіркестері деген ат 

берген. Түркі тілдеріндегі бұл конструкциялар жалқы есімдердің барығында, 

оның ішінде, топонимдерде кеңінен қолданыс табады. Зерттеушілердің 

пайымдауынша, таудың басы деген тіркес тау басы деген тіркестен кӛне. 

Соған қарағанда, тәуелдік жалғауларының екеуі бірдей кездесетін 

географиялық атауларды ең кӛне, бір ғана тәуелдік жалғаумен келген немесе 

жалғаусыз конструкциялы топонимдерді соңғы дәуірлерге тән деп қарауға 

болады. Бұған дәлел ретіде Жетісу ӛлкесіндегі топонимдерден мына 

тӛмендегілер тән екендігі шүбәсыз. Мыс.: Манастың бозтӛбесі, Қараштың 

сазы, Бозайдың үстірті (бұлар ең кӛне тәсіл), ал Амангелді шыңы, Жамбыл 

мұздығы, Жабық жотасы, темірлік асуы, Тұйық шыңы, Кӛшпелі тауы, Сарқан 

тауы, іле Алатауы, Қастек асуы, Бозой үстірті тектес атаулар соңғы 

дәуірлерде жасалған топонимдер болып саналады [3,37]    

Қазақстандағы ең биік шың – Хантәңірі шыңы Алматы облысына 

тиесілі. Бұл оронимдік атауға қатысты тӛмендегідей деректерді келтіруге 

болады. 

Хантәңірі (Хан-Тенгри) – Тянь-Шаньның орталық бӛлігіндегі оқтай 

шаншылған, бюиіктігі 6995 м биік шың. Хантәңірі тауын ақын І.Жансүгіров: 

«Асқардың арғы атасы Хантәңірі, 

Албанның ӛрісінің тӛрінде екен. 

        Па, шіркін! Болады екен тау да сұлу, 

           Мұз кӛйлек кӛк мұнармен белін буу», - 
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жырлаған. Тауды кӛрмеген адамның осы ӛлең жолын оқыған соң толық 

мағлұмат алары сӛзсіз. Бұл ұлы тау Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан 

Республикасы шекарасында орналасқан. Атаудың бірінші сыңарындағы Хан 

сӛзінің байырғы заманда «тау» мағынасында айтылғанын ескерсек, екінші 

құрамындағы сӛз кӛне түркі тілінде тангр//тәңрі – «кӛк, аспан», «құдай», 

монғол тілінде тэнэр – «кӛк», «аспан» мағыналарын білдірген. Ерте 

замандарда Тенгір кӛне түркілердің «ең басты құдайы» саналғаны тарихтан 

мәлім. Олардың әулие, құдайларын Тенгри (Тәңірі), Умай (Ұмай) Иер-Су 

(Жер-су) атағаны жайлы V-VIII ғасырларға тән Орхон-Енисей жазба 

ескеткіштерінде де жазылған. Белгілі ғалым Клоссон тенгір сӛзін Хун, Үйсін 

дәуіріне  (біздің жыл санауымыздан бұрынғы ІІІ ғ., одан да ары) жатқызады 

да, «аспан», «әулие», «кӛк» деп түсіндіреді [3,190]    

Е.Қойшыбаев: «Кӛне түркі тайпаларының бірі тува түркілері де қазіргі 

Саян тауын Хантәңірі «Аспан тау» деп атаған. Бұл жағдайлардан біз 

Хантәңірін, кӛне түркілердің «Аспантау» мағынасындағы атауы деп те айта 

аламыз», - деп жазды   [6,233] 

Осы тектес атаулар түркі халықтары ішінде хакас жерінде Хан-тигр, 

Кузнецк Алатауының оңтүстігінде, Мирнусин мен Кузнецк ойпатының 

аралығында  Тигір Тізі атты таулар, Алтайда Тенери – «аспан», Тенери-Айры 

– «аспан айрығы» атты кӛлдер бар. Бұл тәрізді тау, кӛл атауларының «аспан», 

«кӛк», «құдаймен» байланысты аталуы ертедегі анимистикалық сенімге, сол 

кездегі адамдардың отқа, аспанға, табиғатқа табынуымен байланысты болған. 

Демек, жоғарыдағы деректерге сүйенгенімізде, хантәңірі атауы – 

«аспанмен ьаласқан, кӛкке тірелген биік тау», «аспан тәңірісі, құдайы», 

«аспан кӛкпен тіркескен хан» деген мағынада қойылған сияқты.  

Танымал таулардың тағы бірі – Алатау. Алатау -  тау, басы Хантәңірі 

шыңынан басталып, аяғы Шымкентке дейін созылып жатқан асқар биік, 

заңғар тау. Түркілер ежелгі заманнан-ақ биік шыңды, басында мәңгілік 

мұздар мен аппақ қар жататын тауларды Алатау деп атағаны  - Кузбас 

алатауы, Жоңғар Алатауы, Іле Алатауы, қырғыз Алатауы, тяньшань 

атауларынан белгілі. Осы Атаулардағы ала сӛзінің  тӛркін, қазіргі қазақ 

тіліндегі «ақ пен кӛктің»аралас келген түсіне /орысша пестрый/қатысты емес, 

ұлу немесе одан да кӛзнелеу оло тұлғасында артатындай» [6,233]. Бұған 

қарағанда, Алатау – «ұлы, аса зор, биік тау» деген мағынаға ие екені 

байқалады. 
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   Мұзарт (Музарт) – Райымбек ауданындағы мұз таудағы биік асу. 

Атаудың екінші сыңарындағы арт сӛзі кӛне түркі тілінде «асу, бел» 

мағынасында қолданылған. Аталмыш ауданның Ш әлкӛде жайлауында 

Есекартқан деген тау асуы да бар. Ол «есек асқан асу, бел» деген мағынаны 

білдіреді. Мұзарттан асып ӛту қиын болған. Адамның не малдың аяғы таймау 

үшін киіз үйдің құрым киіздерін мұз үстіне жайып жіберіп, соның үстімен 

ӛткен замандар да болған. Атақты ақын І.Жансүгіров Мұзарт туралы: 

Меруерт жалтылдайды күнгей Мұзарт, 

Кӛз түгіл үңілесін кӛңілменен. 

Құзары Құдырғының Құлдыр шұнақ, 

Ӛрікті – ол боз биедей желіндеген, - деп тамаша суреттеген [5,151]. 
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Резюме 

В статье рассматриваются вопросы топооброзования. А также указано 

словообразовательные модели оронимов. 

Ключевые слова: ономастика, оронимы, лингвистика. 

Resume 

The article deals with word-formation models of oronyms. 

Keywords: onomastics, oronima, linguisticіs. 



147 

 

 

 

 

 

 

УДК 81-13 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 
Сафуллина Назгҥл Абай атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

Филология инситутының    I-курс магистранты 

(Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы) 

 

Аңдатпа 

 

Қазіргі қазақ тілінің лингвоэкологиялық жағдайын зерделеп, тілдік орта 

мәселесін, оның ӛзгеру, даму динамикасын, тілдің дамуына, тілді қолдануға 

теріс әсер ететін себептерді айқындап және қазақ тілін – қазақ халқының 

мәдени жадын, тарихи жадын сақтаушы, оларды қайта жаңғыртушы, ұрпақ 

пен ұрпақтың рухани дүниесін сабақтастырушы ретінде қазақтілділердің 

экологиялық рухани ортасы болып келгенін ғылыми тұрғыдан қарастыру –  

лингвоэкологиялық зерттеудің негізгі мақсаты. Яғни сӛз экологиясы, сӛйлеу 

мәдениеті проблемалары әлемдегі барлық тіл жанашырлары үшін, соның 

ішінде қазақ тілі тәрізді қағажу кӛрген тілдің жанашырлары мен 

зерттеушілері үшін де ең ӛзекті мәселелердің бірі десек қателеспейміз. 

Тірек сӛздер: Тіл, тілдік орта, лингвоэкология, даму,  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне 

айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне кӛтерілгенде, біз елімізді 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІ деп атайтын боламыз» деп қадап айтқан болатын. [1] 

«Тіл байлығы, тіл тазалығы – ұлт қасиетінің, салт-санасының негізгі ӛнеге 

белгісі» деп Бауыржан Момыш-ұлы айтқандай, мемлекеттік тілді білу – әр 

қазақтың, елімізде тұратын әр ұлт ӛкілінің міндеті. [2] 

Қоршаған тілдік ортаның сӛз тазалығына нұқсан келтіретін сӛздің 

тағы бір түрі – жаргон сӛздерге орынсыз әуестенушілік. Әсіресе ӛткен 

ғасырдың 90-ыншы жылдарынан бастап қазақ жастарының тілі жаргон 

сӛздерге үйірсектене бастады. 

Сӛйтіп, сӛз экологиясы тілдік ортаны бейпіл сӛздерден, шеттілдік 

сӛздерді уәжсіз қолданудан, жаргон сӛздерден, құнтсыздықтан кететін 

қателерден таза ұстау үшін күреседі.  [3,25] 

«Бала тәрбиесі − бесіктен» дегендей, бала есейіп, санасы дамығанша, 

оның тілі, сӛйлеу мәнері отбасында қалыптасады, балабақшадан, мектептен, 

оқу орнынан ықпал, әсер алады. «Тәрбие басы – тіл» деп Махмұд Қашқари 
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айтқандай, баланың ӛз ана тілін қажетті деңгейде меңгеруі аса маңызды.  

Баланың тілін дамытуда құралдарды қалай пайдалануымыз керек? Мысалы: 

Жапония елінде баланы 12 жасқа дейін тек жапон тілінде ғана білім беріп, ӛз 

ұлтының  құндылықтарын үйретеді екен. Сондықтан ӛз елімізде ата-ана, 

тәрбиеші, мұғалім  арасындағы сатылы ұлттық нақты бағдарлама жасау 

керек.  Бала тілін дамытуда балабақша мен бастауыш сыныптарда  халық 

ауыз әдебиетіне ерекше кӛңіл бӛлу қажет. Ата-аналарымыз сӛз тазалығын 

ӛздері үйретуді қолға алмаса болмайды.  Ал ӛздері бас болып, «келеатырық» 

немесе «қуасың ба?», «жындысың ба?» «басың ауыра ма?» Мына жақ дегенді 

«ми йақ», ол жақта дегенді «о йахта» деп сӛйлей берсе, баласының да дәл 

солай сӛйлеп кететініне, соны дұрыс деп білмесіне кім кепіл? Ауызекі тілде 

орыс сӛздерін орынсыз қолдану тілімізді жұтаңдатып, тӛл сӛздеріміздің 

қолдану аясын тарылта түседі. Бұрыннан еніп, сіңісті болып кеткен «сәпсем», 

«дәже» дегендер түгілі қазір қазақтың «етіп» деген етістігін қосып алып, 

орыс сӛздерін  «қазақыландыру» деген үрдіс бой алдырып жүр. Осы 

айтылғандарға «домашка званить еткенде, подругаммен соткамен болтайттап 

жатқам»,  «волноватса етіп», «опаздат етіп»  тәрізділерін және қосыңыз. 

Лингвоэкологияда тіл басқыншылығы деген ұғым бар. Бӛгде тіл 

басқындылығы ана тіліміздің тілдік ортасын тарылта бастайды. Тіл ӛз 

―үйінде‖, ӛз ―мекенінде‖ зардап шегеді. Бӛгде тіл алдымен басқару, 

ақпарат, ғылым-білім саласында үстемдік етіп салтанат құрады. Мұның ӛзі 

ұлттық тілідің интеллектуалдық, танымдық, ақпараттық әлеуетін әлсірете 

бастайды. Ондай тілдің әлемдік қоғамдастықты былай қойғанда, ӛз 

ортасында, ӛз ―үйінде‖ (―эко‖-сында) абыройы да, беделі де тӛмен болады 

да ӛзге емес, ӛз ұлы ана тілін аяқ асты етеді. Сӛйтіп, бӛгде тіл 

басқыншылығы тілдік ортаны бұзып ірітіп-шіріте бастайды. Сондықтан 

тілдік ортаға зардабын тигізетін тіл басқыншылығына қарсы күрес  

шараларын белгілеу лингвоэкологияның аса маңызды мәселелеріне 

жатады.  

Тіл – адамның тіршілік ортасы, белгілі бір қоғамдастықтың, ұлттық 

ұжымның рухани тіршілік ортасы. Адамдардың да рухани дамуы ана тілі деп 

аталатын тілдік ортаның сау-саламаттылығына тікелей тәуелді. Тілдің толып 

жатқан мәселесін экологиялық тұрғыдан қарастырудың мәні айрықша. Тілді 

тұтынушының, яғни тілдік тұлғаның, тілдік субъектінің ана тіліне деген 

сүйіспеншілік сезімін, тілдің ӛткендегісі, бүгінгісі, болашағына деген 

жауапкершілік сезімін тәрбиелеуде де лингвоэкологияның міндетіне жатады. 

Сӛз мәдениетінің экологиялық аспектісінде адамгершілік, ізгілік элементтері 

қоса жүреді. Тілдік қарым-қатынас, коммуникацияда тілдесушілердің 

адамгершілік сезімі тапталмауға, қоғамдық, моральдық-этикалық принциптер 

бұзылмауға тиіс. Лингвоэкология тілдің дамуының объективті бет-бейнесін 

кӛрсете білуге тиіс. Оған тӛніп отырған қауіп жӛнінде қоғамға дабыл қағып, 
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әдеби тілдің тағдырына адамдар, қоғам тіршілік етіп отырған тілдік орта 

қамқорлыққа алынып, қорғалуға тиіс. Лингвоэкологияның міндеті мен 

қарастыратын мәселелерінің құрамына қоршаған тілдік ортаны әртүрлі 

ластанудан сақтау, тазалау, сондай-ақ лингвистикалық нигилизммен күрес те 

енеді. [3,24] Ана тілдің ӛмір сүру ортасы, сол ортада оны қызмет етуіне бӛгет 

болатын нигилистік кӛзқараспен күресу тіл экологиясының негізгі 

міндеттерінің бір болмақ.  [3,25] 

Сӛз мәдениеті – әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру, 

тілдік амал-тәсілдерді айтылатын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана 

білу, сӛйлеуде мәдениеттілік, әдептілік таныту. Сӛз мәдениеті қазіргі әдеби 

тілдің жұртшылык таныған, үлгі тұтқан нормаларын жеке адамдардың 

сақтауын талап етеді. Сӛйлеуде диалектизмдерді, қарапайым, дӛрекі 

сӛздерді, варваризмдерді қолдану, орынсыз кӛп сӛйлеу, бір пікірді қайталау 

беру, ӛзіне ӛзі сілтеме жасау, асқақтап сӛйлеу, дене қимылдарын араластыра 

беру сӛз мәдениетіне жатпайды. Кірме сӛздерді орынсыз жұмсай беру, 

сіреспе құрылымдарды қолдану сӛз мәдениетіне нұқсан келтіреді. Сӛз 

мәдениеті сӛйлеу әдебі деген ұғыммен ұштасып жатыр. Сӛз мәдениеті 

теориясының дамуында лексикография, әсіресе нормативті түсіндірме 

сӛздіктер, орфоэпиялық, орфографиялық, синонимдік т. б. арнаулы сӛздіктер 

манызды орын алады. Қазақ тіліндегі сӛз мәдениетінің дамуына ауыз 

әдебиетінің ӛкілдері және Абай, М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, т.б. 

шығармаларының ықпалы зор болды. Қазақ тіл білімінде Сӛз мәдениетінің 

мәселелерін А. Байтұрсынұлы, М. Балақаев, Р. Сыздықова т. б. ғалымдар 

зерттеді.  [4] 

Еліміздегі басқа ұлт ӛкілдерінің  бәрі де ӛз отбасыларында ана 

тілдерінде сӛйлейді. Тек қазақтар ғана басқа тілдің сӛздерін қосып 

шүлдірлесіп жатқаны. Қазақтарымыздың ана тіліне, ұлтына деген құрметтің 

жоқтығы. Бұл дегеніміз – ӛз ана тілімізді қорлау. Тек халқымызда ынта мен 

жігер жетіспейді. Тілімізді үйренем деген адамға тілді үйренудің неше түрлі 

жолдары бар. Тілдің қолданыс аясын кеңейту бағытында елімізде түрлі 

шаралар жасалуда. Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Ұлытау 

тӛріндегі сұхбатында: «Мемлекеттік тілдің қолданылуы, оның ӛркендеуі 

үшін барлық жағдай жасалды. Конституцияға «Мемлекеттік тіл – қазақ тілі» 

деп тайға таңба басқандай етіп жазылды. Ешкімге қазақ тілінде сӛйлеме деп, 

кедергі жасап отырған бір адам жоқ. Ӛзіміз қазақша сӛйлеуіміз керек. Қандай 

мінбеден қазақша сӛйлесең де, ешкім «тәйт, былай тұр» деп айтпайды. 

Қанша адам отырса да, соларға арналған аудармасын беріп, қазақ тілінде 

сӛйлеуге болады. Біз тілімізді құрметтей білуіміз керек. Ешкімге анау 

сӛйтпеді деп уәж айтудың жӛні жоқ. Тіл туралы заңды қолданып, ӛзімізбен 

ӛзіміз қазақша сӛйлесуіміз керек. Тілді қолданып, батыл сӛйлеуіміз керек. 

Тілдің майын тамызып сӛйлеп, басқа жұртқа үлгі кӛрсетуіміз керек».   [5] 

  Әттең, осы сӛздер орыс тілді ӛз ұлтымыздың ӛкілдеріне жетіп жатқан 

жоқ. Жетсе де жете мән беріп жатқан олар жоқ. Қазақстанда тұратын барша 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5_%D1%81%D3%A9%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D2%92%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D2%B1%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D3%99%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0_%D2%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B
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қазақ ана тілінде сайрап тұрса, басқа ұлт ӛкілдері қайда барады үйренбей. 

Қайта оларға тілдік орта кӛбейіп, қазақ тілін үйрену процесі жеңілірек болар 

еді. 

Астана және Алматы қалалары кӛрнекі ақпараттар мен жарнама 

мәселесін реттеу мен жетілдіру барысында басқаларға үлгі болуы тиіс.  

Кейінгі жылдары еліміздегі қарқынды экономикалық ӛзгерістер салдарынан 

кӛптеген жекеменшік кәсіпорындар, фирмалар, сауда орталықтары, дүкен 

жүйелері, халыққа тұрмыстық қызмет кӛрсету орталықтары мен қоғамдық 

тамақтану орындары, іскер бірлестіктер күн санап кӛбеюде.  Олардың басым 

бӛлігі осы екі қалада шоғырланғандықтан мұндағы жағдай жалпы елдегі 

ахуалға ықпал ететіндігі сӛзсіз.  

Тіл туралы заңның 4-бабында «Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң бүкiл 

аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын 

мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу 

тiлi. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып 

табылатын мемлекеттiк тiлдi меңгеру – Қазақстан Республикасының әрбiр 

азаматының парызы.  

Үкiмет, ӛзге де мемлекеттiк, жергiлiктi ӛкiлдi және атқарушы органдар: 

Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi барынша дамытуға, оның 

халықаралық беделін нығайтуға;                                                 

Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттiк тiлдi 

еркiн және тегiн меңгеруiне қажеттi барлық ұйымдастырушылық, 

материалдық-техникалық жағдайларды жасауға; 

Қазақ диаспорасына ана тiлiн сақтауы және дамытуы үшiн кӛмек 

кӛрсетуге мiндеттi» – деп жазылған. [6] 

Тіл туралы заңның  24-бабында «Қазақстан Республикасының тiл 

туралы заңдарының бұзылуына кiнәлi мемлекеттiк органдардың бірінші 

басшылары не жауапты хатшылары немесе Қазақстан Республикасының 

Президенті айқындайтын ӛзге де лауазымды адамдары, кез келген меншiк 

нысанындағы ұйымдардың бiрiншi басшылары, сондай-ақ заңды және жеке 

тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.  

Лауазымды адамның мемлекеттiк тiлдi бiлмеу желеуiмен азаматтардың 

ӛтiнiштерiн қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ мемлекеттiк тiлде және басқа 

тiлдерде қызмет атқарылатын салада олардың қолданылуына кез келген 

кедергi келтiру Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген 

жауаптылыққа әкелiп соғады» - делінген.  [6] 

Мекеме басшылары қызметкерлерді жұмыс қабылдағанда бірінші 

кезекте мемлекеттік тілді білу дәрежесіне қарау керек. Жұмыс барысында да 

есеп алып, қатаң талап қою керек. Белгілі дәрежеде орындамаған 

қызметкерге сӛгіс жариялап, жалақысын қысқартып немесе қызметте ӛсуін 

тоқтатып, болмаса қызметтен  босату керек. Тілдің негізгі, қайнар бұлағы, 

тілдік бірліктерді жасаушы, қолданушы қара қазаны — халық тілінің 

тазалығын сақтау парыз. Соңдықтан қазіргі кездегі басты талап — сӛйлеу 



151 

 

тілінің дұрыстығын сақтау, тілдің тарихи қалыптасқан, жүйесін сақтау. 

Жалпы бүгінгі күні тіл мәселесі бойынша істеліп жатқан шаралар аз емес. 

Бірақ нәтиже жоқ. Себебін айқындауға тырысып, қолда бар мәліметтерді 

сараптап кӛргенімізде бар мәселе еліміздегі білім жүйесіне тірелетінін 

байқадық. 

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының алға қойылған мақсаттары қатарында тілдерді меңгертудің 

халықаралық стандарттары негізінде мемлекеттік тілді үздіксіз оқытудың 

«Балабақша – мектеп, кәсіптік лицей, колледж – жоғары оқу орны» жүйесін 

құру міндеті қойылған. Осы орайда тілді деңгейлеп меңгертудің еуропалық 

стандартты негізінде қазақ тілін 5 деңгейлеп оқу бағдарламалары әзірленіп, 

министрліктің арнайы бұйрығымен 2010-2011 оқу жылынан бастап қазақ 

тілінен басқа  тілде оқытатын мектептердің 1-11- сыныптарының  оқу 

процесіне ұсынылды. Ол нақты іске асқан жағдайда оң нәтиже беретіні 

сӛзсіз. Бірақ неге тым кеш, яғни, Тәуелсіздік алғаннан кейін 20 жыл ӛткен 

соң ғана тіл мәселесін шешудің нақты бағыттары айқындалып, оң бағытқа 

бұрыла бастадық. Дегенмен қазақта «Ештен кеш жақсы» деген аталы сӛз бар 

ғой. Соған жүгінсек, кеш болса да табылған бағдарымыз адастырмай, 

қабылданған бағдарламамыз нақты жүзеге асып, оң нәтиже беріп, тілдің 

кӛсегесі кӛгеріп, халқымыздың мерейі үстем болғай деген тілекте 

болғанымыз жӛн. Егер тіл еңсесін түзеп, ӛз елінде шын мәніндегі 

мемлекеттік тіл ретінде бар салада қолданысқа енсе тіл айналасындағы 

бүгінгі проблемалар оның ішінде лингвоэкологиялық проблемалар да ӛз 

шешімін табатыны анық. Бірақ сол күнді барынша жақындатуға атсалысу тіл 

мәселесін зерттеумен кәсіби тұрғыда айналысатын ғалымдар мен 

мамандардың да, түрлі деңгейдегі тіл жанашырларының да, жалпы барша 

саналы азаматтың ең абыройлы міндеті мен қасиетті борышы болмақ. 

 

Резюме 

В этой статье рассматривается лингвоэкологическое состояние 

казахского языка. А также, говориться об языковой среде. 

Ключевые слова: язык, языковая среда, лингвистика, лингвоэкология 
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This article is devoted to  linguoecological  conditions of  Kazakh language 

and  language environment. 
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ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДАҒЫ КІРМЕ ТЕРМИНДЕР МЕН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕРМИН БӚЛШЕКТЕРДІҢ ОРНЫ 

Есенжолова С.А. 

Аңдатпа: Мақалада кірме сӛздердің шығу тарихы және тілімізге араб, 

парсы, грек, латын тілдерінен енген терминдер туралы айтылған. Энергетика 

саласындағы терминдердің қалыптасуына орыс, Еуропа тілдерімен қатар, 

араб, парсы, монғол тілдерінің де ӛзіндік әсері бар.  

«Қазақ тілі энциклопедиясында» кірме сӛздерге мынадай анықтама 

беріледі: «Кірме сӛздер - ӛзге тілдерден енген сӛздер. Әрбір тіл ӛз 

табиғатында ӛзіндік даму үлгілерін жасаумен бірге ӛзге тілдік 

элементтерді де қолдану арқылы ӛрісін кеңейтеді. Оны ғылыми тілде кірме 

сӛз деп атайды». 

Кірме сӛздерді зерттегенде, сол сӛздердің тілімізге ену себебін анықтау 

үшін, сол кезеңде болған тарихи, әлеуметтік жағдайларға тоқталған жӛн. 

Себебі, тілден-тілге сӛздердің енуі сол тілде сӛйлейтін халықтар арасындағы 

белгілі бір қарым-қатынастың немесе қоғамда, ғылым мен техникада орын 

алған жаңалықтардың нәтижесінде болады.  

Тірек сӛздер: Кірме сӛздер, терминдер, аудармa, энергетика, техника 

Қазақ тілінде кірме сӛздер негізінен араб, парсы,  орыс тілдерінен және 

орыс тілі арқылы шет тілдерінен (неміс, ағылшын, француз, латын т.б.)  

енгені белгілі. Тілімізге енген араб, парсы сӛздері бірнеше ғасыр бойы 

қолданыс барысында ӛздерінің бастапқы қалпын мүлдем ӛзгертіп, қазақ 

тілінің заңдылығына икемделіп, біржола кірігіп кеткен. Мысалы, мәдениет, 

әдебиет, мектеп, ғалам т.б. сӛздер. Бұлардың қазақ тілі заңдылықтарына 

бейімделгені сонша қазіргі кезде кірме сӛздер деудің ӛзі қиын. Бұндай 

құбылыс тілімізге қазақ тӛңкерісіне дейін орыс тілінен енген сӛздерде де 

байқалады. Мысалы, болыс (волость), жандарал (генерал), сот (суд), 

кереует (кровать), жәшік (ящик), қамыт (хомут), бәтеңке (ботинка), 

самауыр (самоварь)  сияқты сӛздер.  

Сӛздік қорымыздың бір бӛлігі – араб, парсы кірме сӛздері тілшілер 

тарапынан бірталай зерттеліп, әр қырынан қарастырылып келеді. Бұл 

бағыттағы Ж.Нәлібаев, Л.Рүстемов еңбектерін атауға болады. Сонымен бірге 

араб, парсы сӛздерінің кӛркем шығармалардағы кӛрінісі мен түрлі 
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кезеңдердегі қолданысына арналған кандидаттық диссертациялар да бар. 

Және араб, парсы сӛздерінің терминологиядағы орны туралы қазақ 

терминтанушы ғалымдарының еңбектерінде де баяндалады. Ал бұл кірме 

сӛздердің терминденуі мен ұлт терминологиясындағы үлесі туралы арнайы 

зерттеген А.Жиекбаева болды. Оның «Қазақ тіліндегі араб, парсы сӛздерінің 

терминденуі» атты кандидаттық диссертациясында араб, парсы сӛздерінің 

қазақ тіліне енуінің тарихи-лингвистикалық себептері, араб, парсы сӛздерінің 

зерттелу тарихы, олардың терминдену ерекшеліктері мен жасалу жолдары 

ғылыми тұрғыда кеңінен сипатталған.  

Зерттеуші еңбегінде араб, парсы сӛздерінің жалпы барлық ғылым 

саласындағы үлесі, жеке тұрып терминденуі де, күрделі терминдер 

құрамында қолданылып терминденуі де талдау арқылы анықталады. Онда 

қазіргі терминжасамда кӛптеп қолданылып жүрген жұрнақтар мәселесі де 

кӛтерілген.  

Негізінен, терминологияны ӛз тілінде сӛйлету – қай ел ғалымдарына 

болмасын міндетті іс. Әсіресе, бұрынғы Кеңес Одағының құрамында болған 

елдер үшін бұл мәселе ӛзекті екені даусыз. Себебі ол кезде халықаралық 

терминдер орыс тілінде қалай айтылып, жазылса, ӛзге одақтас мемлекеттер 

тілінде де солай айтылып, жазылуы тиіс болатын. Бертін келе әр халық ӛз 

тілінде термин қалыптастыра бастады. Ӛйткені тілші ғалымдар үшін басты 

мәселе туған тілінің тазалығы болатын. Сондықтан да 1924 жылғы съезде  

«қазақша пән сӛздері қазақтың ӛз тілінен алынатын болсын. Ӛз тілінен 

табылмаған жағдайда басқа түрік халықтарынан ізделсін» делінген. Ал ӛз 

тілімізде де, түркі тілінде де баламасы табылмаса ғана орыс тілінен және 

басқа да Еуропа тілдерінен термин қабылдауға, әрине, бұл кезең ӛкілдері де 

қарсы болған жоқ.  

Шындығына келгенде, біз орыс тілі арқылы қабылдап жүрген 

терминдеріміздің кӛпшілігі ӛзге тіл сӛздері. Кезінде ағылшын, француз 

тілдерінің ықпалында қалған орыс тілінің қамын ойлаған сол ұлт ӛкілдері де 

ӛз тілдерінің тазалығын сақтап қалу қамын ойлаған. Мәселен, 

В.Белинскийдің сӛзімен айтсақ, «...шет тілі сӛзін, оған тең келетін орыс сӛзі 

барда қолдану – саналы ойлау мен саналы талғамға қол сұғушылық». Сол 

сияқты Н.Лесков та «Жалпы мен шет тіл сӛзін тек қазіргі не кӛне орыс 

сӛзімен ауыстырса ғана пайдалануға лайықты деп есептеймін. Бай әрі 

керемет тілімізді бұзылудан сақтау керек», деп ӛзге тілден сӛз қабылдауға 

қарсы болады. Ал туған тілінің сол кездегі жағдайы ойландырған 
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Н.Добролюбов тілдің шұбарлануына қарсы болып былай дейді: «Бізде бес 

тілдің мағынасыз қоспасы әзірленіп, біз оны қазір білімді қоғам тілі деп атап 

жүрміз... Жаңа түсініктер мен жаңа заттар қаптап пайда болуда, оларды атай 

алмаймыз... Еріксіз дайын күйінде қабылдадық не қалай болса, солай атай 

салдық». Бұл пікірлерге сүйенсек, ӛзге тілден қажетсіз жағдайда сӛз 

қабылдауға қарсылық уақытында біз «ұлы» деп есептеп, барынша соған 

ұқсауға ұмтылған тіл ӛкілдерінде де кездеседі екен.  

ХХ ғасырдың басында Н.Тӛреқұлов ӛзге тілден сӛз қабылдауды жер 

бетіндегі тілдердің барлығында да бар құбылыс деп түсінеді де, ол сӛздердің 

тілімізге қабылдануына «... сертсіз, заңсыз жат сӛздерді бос қоя беруге де 

жарамайды, опыр-топыр болып тіліміздің негізгі заңдылықтарын бұзып, тас-

талқанын шығарып жіберуі де бар. Біз білген тілдерде жат сӛздерге қойылған 

бӛгет емес серт, заңдай қазақ та ӛз тілінде бір белгілі кӛше салып қоюы 

керек. Қазақ тіліне кіретін жат сӛз болса, қазақтың тымағын киіп жалпақ 

қазақ сӛзі болып кірсін» деген талап қояды.  

Әйтсе де, бұл сӛздік қорымыздың бір бӛлігі болып табылатын кірме 

сӛздердің түгелін бірдей тілімізден шығарып тастау керек деген сӛз емес. Ол 

туралы сол кезеңде Х.Досмұхамедұлы да айтқан: «Латын тіліндегі 

терминдерді ешкім қалдыруға ниет қылған жоқ, қалдыруға қолдан да 

келмейді. Ғылым ұлғайған сайын латын терминдері де ұлғайып барады». 

Қазақ тілінде халықаралық терминдер кӛбінесе техникалық салада кӛптеп 

кездеседі. Оның себебін Ӛ.Жолдасбеков пен А.Әбдірахманұлы былай 

түсіндіреді: «... қазақтар ежелден мал шаруашылығымен 

шұғылданғандықтан, қазақ тілінде мал шаруашылығы, биология мен 

географияға қатысты терминдер орасан байыған... Ал енді техникалық 

терминдерге келсек, тістеуік, қашау, бұрғы, тоқпақ, доңғалақ, бәрбі сияқты 

бірен-саран ғана құрал-сайман аттары болмаса, бұл саладан жұрдай едік». 

Сондықтан да техника саласына байланысты терминдерді тыңнан жасауға 

тура келді. Осы міндетті іске асыру үшін орыс тілі арқылы ӛзге тілдерден 

енген атау сӛздерді аудару немесе халықаралық терминдерді сол күйінде алу 

қажеттігі туындады. Сол секілді энергетика саласындаЕ.Нұрекен, Д. 

Темірбаев, Б. Алияровтың «Жылу қайратият атауларының қазақша – орысша, 

орысша – қазақша сӛздігі» атты сӛздіктерінде мынадай терминдер кездеседі: 

қайратият (энергетика), қайратшы (энергетик), жылулық қайрат (энергия 

тепловая), ӛзектік қайрат (энергия ядерная) т.б. 
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Одан кейін бүкіл Кеңес үкіметі қатарындағы елдерге орыс тілінің 

«мықтылығын» мойындату үшін, орыс тілінен енген сӛздер сол қалпында 

алынуы керек деген қағида қалыптасты.  

Кез келген тілге кірме сӛздер кӛбінесе дерлік шеттен ауысқан заттар мен 

ұғымдардың атауларымен бірге енеді. Егер мұндай заттар мен ұғымдар сол 

тілдің ӛзінде жоқ болса, оларды ӛз тіліне аударма жасау сӛздің түпкі 

мағынасын бұрмаласа, сонда ғана белгілі бір тіл басқа бір тілден ауысқан 

лексикалық элементтерді ӛзінің сӛздік құрамына қабылдайды. Бұндай кірме 

сӛздер негізінен ғылыми-техникалық терминологияға қатысты болып келеді. 

Мысалы: электр, энергия, идиома, циклон т.б. сӛздер.  

Қазақ тіліндегі кірме сӛздердің қолданылуын бірнеше топқа бӛлуге  

болады:  

1. кірме сӛздердің қазақ тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктеріне 

сай қабылдануы. Оған араб, парсы және қазан тӛңкерісіне дейін орыс тілінен 

енген сӛздерді жатқызуға болады. Мысалы, білім, ғылым, ғалам, әдебиет, 

кірпіш, бәтеңке, болыс т.б. сӛздер.  

2. кірме сӛздердің ӛзгеріссіз қабылдануы. Оған ғылым мен техника 

саласындағы термин сӛздерді жатқызуға болады. Мысалы, электр, 

энергетика, трансформатор, конденсатор т.б. сӛздер.  

3. кірме сӛздерге жалғанған қосымшалардың ғана қазақ тіліне 

аударылуы. Мәселен, энергетический, математический, экономический 

сияқты сӛздердегі ский жұрнағы қазақ тіліне аударылады да, энергетикалық, 

математикалық, экономикалық болып қабылданады.  

4. калька әдісімен, яғни сӛзбе-сӛз аударылып қолданылуы. Бұған поток 

– ағын, щит – қалқан, выключатель – ажыратқыш т.б. сӛздер жатады.  

5. кейінгі уақытта қазақ тілінде шетел сӛздері сол қалпында 

қабылданып, сол қалпында жазылып жүр. Бұл, әсіресе, баспасӛз 

құралдарында кӛптеп кездеседі. Бұндай сӛздер ғылыми еңбектерде 

экзотикалық лексика деп аталып жүр.  

Сондай-ақ, латынның generator - ӛндіргіш деген сӛзінен шыққан қандай 

да ӛнімді, электр энергиясын ӛндіретін немесе энергияның бір түрін 

екіншісіне ӛзгертетін құрылғы, аппарат, машина деген терминнің аталған 

сӛздіктің 11 томында екі нұсқасы қатар алынса, екінші сӛздікте ӛндіргіш деп 

қазақшаланған. Негізінен, бұл терминнің қазақша нұсқасымен толық 

келісеміз. Себебі генератор сӛзінен жасалған генерировать деген де термин 

бар. Ол термин барлық сӛздіктерде ӛндіруші болып бекітілген. Ал латынның 

aggregatus – қосылған, жалғастырылған деген сӛзінен бастау алған біртектес 

және әртектес бӛлшектердің механикалық қосындысы мағынасындағы 
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агрегат терминінің қолданысы да аталған сӛздіктерде жоғарыдағы 

терминдерден алшақтамаған. Соңғы сӛздікте бұл термин тіркесім деп, ал 

агрегирование – тіркестендіру, құрастыру деп аударылған. Бұл терминмен 

де келісуге болады. Жалпы, бұндай терминдер тек техника саласында ғана 

емес, барлық ғылым саласында кӛптеп кездеседі. 

Қандай да бір ғылым саласы терминін бір тілден екінші тілге аударудағы 

барабарлық кӛптеген мәселені шешуді талап етеді:  

1. термин дұрыс анықталған, аударылатын мәтіндегі басқа сӛздерден 

ерекшеленген болу керек. Бұл нәтижеге тек қарастырылып отырған сала 

терминологиясымен барынша таныс болғанда ғана қол жеткізуге болады. 

2. аудармадағы термин дұрыс түсінілуі керек. Ол үшін термин 

бейнелейтін ұғымды айқындау қажет. Егер аудармадағы термин кӛп 

мағыналы болса, онда бұл жұмысты ол жағдайға қолайлы мағынасын таңдау 

әрекеті қиындатады.  

3. аударма тілде түпнұсқа тілге сәйкес келетін, аударылатын терминге 

мағыналық жағынан тура балама болатын термин анықталуы керек. Егер 

аударма тілде берілген терминнің бірнеше синонимі болатын болса, олардың 

арасынан ең сәйкес келетінін таңдаған жӛн. 

Осы талаптарды орындау барысында энергетика саласындағы 

әдебиеттерді аудару кезінде аудармашы түрлі әдістерді қолданады. Солардың 

бастысы терминдердің баламасын табу, яғни алдымен терминдер нормативті 

құжаттардан, анықтамалықтар мен сӛздіктерден ізделеді. Ал егер ол 

еңбектерде нақты баламасы болмаса, жаңа терминдер қолданысқа енгізіледі. 

Ол кезде аударма тілден балама табу, семантикалық немесе құрылымдық 

калькалау не түпнұсқа тілден ӛзгеріссіз қабылдау сияқты терминжасам 

тәсілдері қолданылады.  

Әлемнің кӛптеген тілдерінің термин қорында грек-латын тілдерінің 

сӛздері кездеседі. Бұндай кірме сӛздер тіл-тілде жеке сӛз ретінде не сӛз 

құрамындағы белгілі бір мағынасы бар бӛлшек ретінде де қолданылады. 

Термин құрамында кездесетін орыс тілінде «терминоэлемент» деп аталатын 

терминді қазақ тіліндегі кейбір әдебиеттерде «терминдік элемент» деп атау 

орын алған, ал Ш.Құрманбайұлы оны «терминбӛлшек» деп атауды ұсынады 

да, оған «терминологиялық мағынасы бар ең кіші бірлік» деген анықтама 

береді. В.П.Даниленко болса, терминбӛлшек қатарына терминнің кез келген 

морфемалардан бастап, тұтас сӛздер мен шартты белгілерге дейінгі 

құрылымдық компонентін жатқызады. 
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Термин мен терминбӛлшектің арасындағы ӛзгешелікті айқындайтын 

болсақ, термин нақты бір ұғымды білдіретін сӛз болса, терминбӛлшек жалпы 

мағынаны білдіреді. Яғни, бір терминбӛлшек бірнеше сӛзге жалғанып, 

ӛзіндік жалпы мағынаны үстей отырып, түрлі атау жасауы мүмкін. 

Терминбӛлшектің тілдің басқа бірліктерінен айырмашылығын анықтауға 

тырысқан А.Х.Азаматова былай дейді: «Термин лексика-грамматикалық 

тұрғыдан алғанда (арнайы тілде қолдану саласы шектелген болғанымен) сӛз 

ретінде қабылданса, терминнің маңызды бӛлшегі болып табылатын 

терминбӛлшекті қарапайым морфема деп есептеуге толық негіз бар сияқты. 

Бірақ бұл олай емес: морфемалар әрқашан белгілі бір тілдің меншігі болып 

қала бермек. Яғни, осы жерде морфемаға тән ерекшелік байқалса, грек-латын 

терминбӛлшектері – кӛп тілдің құндылығы, сондықтан да олар бірегей. Сол 

себептен де грек-латын терминбӛлшектерін нақты бір тілдегі морфемалармен 

теңестіруге болмайды». Яғни, әдетте терминнің құрамында белгілі бір 

орынды иеленіп, мейлінше тұрақтанған жалпы мағынаны білдіретін, туынды 

терминдердің үнемі қайталанып отыратын және жаңа терминдер жасауға 

қабілетті бӛлшегі болып табылатын терминбӛлшекті, оның ішінде 

халықаралық терминбӛлшекті тілдің басқа бірліктерімен бірдей қарастыра 

алмаймыз.  

Терминология саласында терминбӛлшекті шығу тегіне қарай 

халықаралық терминбӛлшек, оның ішінде грек-латын терминбӛлшегі; термин 

құрамындағы орнына байланысты алдыңғы терминбӛлшек, соңғы 

терминбӛлшек деп жіктеу қалыптасқан.  

Алдымен халықаралық терминбӛлшектерге келер болсақ, жалпы 

ғылыми-техникалық шығармалар тілінде, оның ішінде энергетика 

саласындағы терминдер құрамында халықаралық терминбӛлшектер кӛптеп 

кездеседі. Ондай бӛлшектер қатарына авто-, аэро-, термо-, гидро-, био-, 

гипо-, де-, гипер-, -скоп, -граф (графия), -дром, макро-, микро-, -метр, 

моно-, мото-, транс-, ультра-, электр-, теле-, радио- сияқты 

морфемаларды жатқызуға болады. 

Ал грек тілінде жылу, ыстық мағынасын білдіретін термо бӛлшегі 

термосерпімділік (термоупругость), термотереңдікӛлшеу 

(термоглубинометр), термокӛшіргі (термокопиро-вальный), 

термооқшаулағыш (термоизоляция), термореттеу (терморегулирование), 

термотұрақтылық (термостабильность) тәрізді терминдер жасап, 
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құрамындағы серпімділік, тереңдікӛлшеу, кӛшіргі, оқшаулағыш, реттеу, 

тұрақтылық сӛздеріне жылуға қатыстылық мағынасын береді.  

Және гректің су, ылғал мағынасындағы гидро бӛлшегі де техникалық 

терминжасамның белсенді бӛлшегі. Атап айтсақ, қазақ тілінде гидротежеуіш 

сұйықтығы (гидротормозная жидкость), гидрокүшейткіш 

(гидроусилитель), гидрожетек (гидропривод), гидрожапқы (гидрозатвор), 

гидроқозғалтқыш (гидродвигатель), гидроқұрылғы (гидроустройства), 

гидросыйымдылық (гидроемкость) т.б. терминдердің жасалуына кӛмектесіп, 

оларға сулы, ылғалды деген мағына береді.  

Техника саласында, әсіресе электротехника саласында белсенді 

терминжасам бӛлшегі болып табылатын электр- бӛлшегі бар. Оның түпкі 

мағынасы кӛне гректің жақұт деген сӛзінен шыққан. Бұл терминбӛлшек 

электрбұрғы (электробур), электрқозғалтқыш (электродвигатель), 

электржабдық (электро-оборудование), электржетек (электропривод) 

сияқты терминдердің құрамынан орын алып, оларға осы салаға қатысты 

деген мағына береді.  

Ғылым мен техниканың дамуындағы барлық жаңалықтар әлем 

халықтарының ортақ игілігі екендігін ескерсек, сол жаңалықтарды ӛз 

тілімізде түсіндіру мақсатында құрылатын терминдер жүйесіндегі 

халықаралық терминбӛлшектердің болуы орынды. Олар терминдерге жалпы 

мағына үстеп, терминология саласын ғылымиландырады. Сондықтан да әлем 

халықтарының кӛпшілігі ана тілдерінде терминология саласын 

қалыптастыруда осы терминбӛлшектерді ӛз тілдеріне аударуға кӛңіл бӛлмей 

отыр. Жалпы энергетика саласындағы аудармада терминдерді аудару 

мәселесі басты орынды алады. Аударма үдерісінде аудармашы алдында кез 

келген терминнің аударма тілдегі баламасын таңдау мәселесі туындайды.  

Термин аударудағы барабарлық – аударма тілдің заңдылықтарын сақтай 

отырып, энергетика саласында берілген мәтіндегі терминдерді аударудағы 

мақсатына барынша қол жеткізушілік. Ал осы терминбӛлшектер түпнұсқа 

тілде белгілі бір мағынасы бар сӛз болғанымен, ол ӛзге ел тілдеріне тек 

терминбӛлшек ретінде енгендіктен, барлық тілде де осы күйінде қолданыста. 

Ал ол терминді аударудағы барабарлық мәселесіне зиян келтірмейді. 
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Резюме 

 В статье говорится о происхождении заимствованных слов и о терминах 

пришедшие из арабских, персидских, греческих и латинских языках.  
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Аннотация 

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляется в его пословицах и 

поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа 
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способствует не только  лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию 

образа мыслей и характера нации. 

Понимание и сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, 

как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их 

лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках 

отражен богатый исторический опыт народа, представления , связанные с 

трудовой деятельностью, бытом, культурой людей. Правильное и уместное 

употребление  пословиц и поговорок придает речи неповторимое 

многообразие и особую выразительность.  Употребляя ту или иную 

пословицу в конкретной ситуации, говорящий стремиться подтвердить и 

подчеркнуть суть сказанного, для чего  необходим их грамотный перевод, 

точное и  тонкое донесение сути   сказанного.  

Ключевые слова: Мудрость, пословица, опыт, культура,  перевод. 

       Пословицы и поговорки -  широко распространенный вид  устного  

народного творчества. Они  сопровождают людей  с давних времен.  Такие  

выразительные средства, как точная рифма, простая форма,  краткость, 

сделали пословицы и поговорки стойкими и запоминаемыми и  

необходимыми в речи. Пословица выражает законченное  суждение. 

Поговоркой именуют краткое образное  изречение, отличающееся  от 

пословицы незавершенностью  умозаключения. Сходное определение  можно 

встретить и во всех толковых  словарях, а также во  многих специальных 

статьях и исследованиях. 

       Главное отличие пословицы от поговорки  в том, что  пословица 

выражает  общее суждение, а поговорка – суждение частичного характера. 

По мнению лингвистов,  не только пословицы, но и поговорки  могут иметь  

форму законченного предложения.  

Поговоркой считается устойчивое предложение такой же структуры, как и 

пословица, но лишенное дидактического содержания.  Пословицами и  

поговорками следует считать те высказывания, которые пользуются  

общественной популярностью. Отсюда следует, что  обычно это – старинные 

высказывания,  так  как за короткий  срок они бы не смогли стать частью 

общественного  сознания.  
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Иногда очень  трудно  отличить половицу  от поговорки  и провести четкую 

грань  между этими жанрами. Поговорка граничит с пословицей, в случае 

присоединения к ней одного или изменения порядка слов становится 

пословицей.  

     Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они 

возникли в далекое время, и уходят корнями вглубь веков. Многие из них 

появились  еще тогда,  когда не было письменности. Поэтому вопрос о 

первоисточниках стоит еще открытым.  Можно выделить такие основные 

источники возникновения английских пословиц и поговорок: народные, 

литературные,  библейского происхождения, заимствование и использование 

цитат Шекспира  в качестве пословиц и поговорок. 

Источники  возникновения  английских пословиц и поговорок самые 

разнообразные. Чтобы стать пословицей, высказывание должно быть 

воспринято и усвоено простым народом. При этом  первоисточник 

высказывания часто забывался. 

      Превратившись в пословицу, оно становится частью общественного 

сознания;  произносящему пословицу не важно, кто ее придумал.  Можно 

безошибочно предположить, что любая пословица была создана 

определенным человеком в определенных обстоятельствах, однако для 

многих старых пословиц источник их происхождения  полностью утрачен. 

Поэтому правильнее будет сказать, что пословицы и поговорки имеют 

народное происхождение, что их первоисточник находится в коллективном 

разуме народа. Во множестве высказываний,  суммирующих повседневный 

опыт, значение слов, по-видимому, перерастало в форму пословиц 

постепенно, без какого-то явного объявления. Примером  такой пословицы 

служит фраза: «Makehaywhilethesunshines». В дословном переводе: 

«Заготавливай сено, пока светит солнце». Берет свое начало из практики 

полевых работ. Но после того как многие сотни  людей выражали эту мысль 

различными способами, она пробрела, наконец, свою запоминаемую форму и 

обрела жизнь как пословица. Подобным образом, высказывание 

«Don‘tputallyoureggsinonebasket» - дословный перевод «не складывай яйца в 

одну корзину», возникло в результате торговых отношений. 

Кроме того многие  английские пословицы  произошли  из цитат или 

крылатых выражений и в большинстве случаев имеют известных авторов.  

Например, Theendjustifiesthemeans (Цель оправдывает средства), 



162 

 

проистекающая из теологической доктрины  семнадцатого столетия, или  

знаменитая фраза The wishisfathertothethought (желание начало дела), которая 

впервые была сказана Юлием Цезарем.  Или же высказывание Aso ftans 

werturn sawaywrath, несомненно, перефразировано из Библии (кроткий ответ 

укрощает гнев). Употребление пословиц достигло своего расцвета в Англии 

во времена У.Шекспира, и более чем вероятно, что многие из них  

существовали и до него в менее запоминающейся форме.  

              В старые времена Библия читалась весьма широко, так что многие  

из ее высказываний стали частью сознания до такой степени, что лишь 

немногие сейчас догадываются о библейском происхождении  тех или иных 

пословиц. Тем не менее, многие английские пословицы взяты из Священного 

Писания, например YoucannotserveGodandmammon (нельзя служить и Богу и 

богатству).  The spirit is willing, but the flesh is weak (духсилен,нотелослабо). 

Шекспир, бесспорно, стоит на втором месте после Библии по числу цитат, 

используемых  в качестве английских пословиц. Никто, однако, не может 

быть уверен в том, какие  из приписываемых Шекспиру пословиц 

действительно являются его творениями, а какие взяты в той или иной форме 

из устной традиции. 

          Английский язык богат идиоматическими выражениями, которые  

постоянно встречаются в литературе, в газетах и в фильмах, в передачах 

радио и теле- вещаниях, в частных  разговорах обычных  англичан, 

американцев, канадцев, австралийцев.  Заслуживают внимания те 

выразительные средства, с помощью  которых  достигается  стойкость или 

запоминаемость  пословиц и поговорок.  Одно из таких – рифма. Пример, 

Wellbegunishalfdone(хорошее начало полдела откачало). 

Honestyisthebestpolicy(честностьлучшаяполитика). Seeingisbelieving 

(увидетьзначитповерить). Easycome, easygo (легкопришло,легкоушло). Like 

father,  like son (какотецтакисын). Still waters run deep (тихиеводыглубоки). 

Betterlatethannever(лучшепоздно, чемникогда). Liveandlearn(живи и учись).  

Лишь немногие пословицы и поговорки многословны, большинство из них 

содержит до  пяти или семи слов. As you make your bed, so you must lie on it 

(какпостелешь, такибудешьспать).  

Многовековой опыт общения народов, говорящих  и пишущих  на различных 

языках, свидетельствует о том, что хороший переводчик должен не только 

понимать смысл переводимого текста, но и владеть  фразеологическим 
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богатством языка, на который осуществляется перевод. Чаще всего под 

пословицами и поговорками понималось меткое высказывание. У 

английского языка свои законы,  у русского языка  - свои. У  английского 

языка свой порядок слов, а у русского языка свой. В английском 

предложении никогда  не может быть двух отрицаний, а в  русском мы 

только что употребили их два- никогда, не. Русский язык гибок, он позволяет 

сохранить английский порядок слов во фразе, но не всегда. Английская фраза 

Hewasnotready, буквально переводится он был не готов. Такой порядок режет 

слух и мы меняем  его на «он не был готов». Трудности перевода английских 

пословиц возникают  и возникали всегда. А, учитывая все особенности того 

или иного языка, переводить то, что считается частью другой культуры 

одного народа на другой язык очень сложно.  

Например, английская пословица: «The pot calls the kettle black».  Дословный 

перевод  данной звучит так, Горшок обзывает этот чайник черным.  Если для 

англоязычных  смысл пословицы понятен, то для русскоязычного  эта 

пословица  кажется чем-то новым, поскольку смысл не раскрылся сразу.   

Значит необходимо искать эквивалент в другом языке.  Получается, «чья бы 

корова мычала, а твоя молчала».  Такой вариант ближе русскоязычному 

человеку, он ему прекрасно понятен. Но если перевести ее опять на 

английский язык, то получается следующее: «Anyone‘ scowmaymoo, 

butyoursshouldkeepquite».Как мы видим, первоначальный  вариант далек  от 

конечного. Вот еще один пример  трудностей перевода.  Попал однажды 

Джон Леннону на глаза каталог  по продаже  огнестрельного оружия. Тогда 

Джон Леннон  сразу представил   вместо рекламы пистолета женщину. И 

получилась песня «Happinessisawarngun» - «Счастье – теплое оружие». А 

один ведущий на радиостанции перевел как теплый пистолет. Ведущий еще и 

прокомментировал от себя, что, мол, за странное счастье такое, теплый 

пистолет.  Трудностей с оборотами и синонимами много.  

               Главное, это изучать вместе с языком культуру данной страны. 

Уважать и быть толерантным к быту, религии, традициям и обрядам.  

Узнавать и стараться вникнуть в суть. И тогда трудностей с переводом будет 

меньше. 
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Тҥйін 

Бұл мақалада  мақал- мәтелтерді ағылшын тілінен орыс тіліне аудару 

ерекшетері қарастырылған. 

Тірек сӛздер: мақал- мәтелдер,аудару,мәдениет. 
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This article deals with the peculiarities of translation English proverbs and saying 

into Russian. 

Key words: translation, proverbs and saying,  
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Аңдатпа 

 Бұл мақалада  контрастивті  жүйеге шартты түрде ғана қатысты түр-

тустер атауларынан туындаған жұп тіркестер қараластырылған. 

Қазақ тілінің "түр-түс әлеміне" тән сӛз байлығына назар аударсақ, әсіресе, 

"ақ" және "қара" атаулары ӛздері қатысты нысандық атаулармен тіркесе 

қолданылған жағдайларда бір зат пен құбылыстың түр-түсіне байланысты 

екі түрлі қарама-қарсы сипатын анықтауға бейім тұратын үрдісін байқауға 

болады. Мұндай жағдайда "ақ" және "қара" бір нысанға байланысты 

қарама-қарсы екі мағынаны білдіріп, жұптасып тұрмаса да ерте ме, кеш пе, 

әйтеуір, бір сондай жағдайдың бұрын-соңды болғандығы, не болуға бейім 

тұратыны байқалады. Бұл үрдістің ең басты себебі – контрастивтік ұйытқы 

боларлық ортақ нысанның мағыналық дамуға бейімді жанды құбылыс 

екендігінде. Мысалы, қазақ тіліндегі түн деген сӛзін алып қарасақ, ол 

ӛзінің табиғи болмысына тән ерекшелігіне байланысты тек "қара" түр-түс 

атауымен ғана тіркесе алады. Қара: түн, түнде, түнеп т.б. Мысалы: 
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Қанатын жайған қара түн дүниені қаптап түнерген. Тіл дамуының бір 

жолы — шеттен ауыс-түйістер қабылдау десек, кейінгі кездерде орыс 

тілінен қабылданған ақ түн ұғымы соған жатса керек. Мысалы: ақ түнде 

әсем әнді, әсем үн шырқап, аспанға шығарады. 

Тірек сӛздер: қарама-қарсы, түп-нұсқа, тұлғалық дамуы  

 

Осы мысалдағы ақ түн — қазақ ұғым-түсінігі үшін жаңалық. Алайда 

Ресейдің терістік аймақтарында жылына бір рет қайталанып тұратын "ақ 

түннің" табиғатын қазақ қауымы да түсінетін болды: сондықтан да ол, 

алғашында тіл үшін жаңалық болса да, қазіргі кезде заңды табиғи құбылыс 

ретінде қабылданады. Сондықтан да біз "ақ түн" мен "қара түнді" 

контрастивті жұп қолданыс деп қараймыз. 

        Алайда, дәл осылай, контрастивті жүйеге енуге бейім, ұйытқы 

боларлық негізі бар, бірақ нақтылы жұп тіркестің ӛзі қолданысқа шығатын 

жалпы халықтық тілдің қойнауларында кездесуі, не жаңадан жасалуы 

мүмкін жұп атаулар тілімізде баршылық. Мәселен, ақ сауыт деген тіркесті 

қазақ батырлар жырынан ӛте жиі кездестіруге болады. Бірақ  мақала 

бойынша жинаған материалдан "қара сауыт" деген тіркесті кездестіре 

алмадық. Ал ол тіркестің кездесуі әбден ықтимал еді. Ӛйткені "ақ сауыт" 

атауы шынжырлы тор кӛздері болат, құрыш, асыл темірден жасалған сауыт 

дегенді білдірсе, кӛненің кӛзіндей кӛп сақталып, атадан балаға мұра болып 

қалған кӛне сауыттың "қара сауыт" деп аталуы да мүмкін еді. Бұл қазақ 

халқының ата дәстүріне сай құбылыс. Бірақ бұл тіркесті біз ӛз 

материалдарымыздан кездестіре алмадық. Ал, кӛріп отырғанымыздай, 

сауыт нысанының "ақ", "қара" болып аталуына ортақ негіз, контрастивті 

жүйеде жұптасып тұруына ұйытқы боларлық мүмкіншілік қазақ тілінде 

бар еді деп білеміз. 

         Тӛменде осы тәрізді құбылыстардың біразын талдап-таратып 

кӛрмекшіміз. 

          Контрастивтік жұп тіркес ретінде қолдануға потенциалды мүмкіндігі 

бар, бірақ  ол жүйеге әр алуан себептермен ене алмай жүрген "ақ" және 

"қара" атаулары да тілімізде баршылық. Мәселен, олардың қатарына "ақ" 

атауына байланысты нысаны бар да, бірақ "қара" атауына байланысты 

ортақ нысаны жоқ тіркестер, мысалы, мына тӛмендегілер жатады: ақ 

балдақ (Ақ балдақ тасқа шабар асылдаймын…); ақ қылыш (Алмастан 

соққан ақ қылыш ел кетпеген бӛлініп…); ақ шот (Шіркін-ай, қаланың 
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кӛкек бас ақ шоты болар ма еді!). Сондай-ақ "қара" атауына қатысты 

нысаны бар да, бірақ, керісінше "ақ" атауына қатысты ортақ нысаны 

тілімізде анықталмаған жұп тіркестер де аз емес. Мысалы: қара қазақ 

тіркесі (мағынасы І тарауда кӛрсетілген) қазақ тілінде жиі қолданылатын 

болса да, оның ортақ нысандас жұбы түр-түстік мағынада да, ауыспалы, 

рәміздік мағынада да қазақ тілінде бізге кездесе қойған жоқ. Әрине, мынау 

"ақ қазақ" деп қазақтың түр-әлпетіне байланысты, әрине, айтуға болады. 

Бірақ ол ортақ нысаннан туындап тұрған жоқ. 

        "Ақ" және "қара" контрастивті атаулардың жұп болып айтылуына 

қажет ортақ нысанының бірде болып, енді бірде болмауының себебі неде? 

— деген заңды сауал туады. Біздің аңғаруымыз бойынша бұл құбылыстың 

басты себебі біреу-ақ. Ол ортақ нысанның "ақ" және "қара" түстерге 

байланысты ӛзіндік реакциясына байланысты. Ол реакцияның екі түрлі 

кӛрінісі байқалады. Оның бірі — "ақ" түске "қара" түстің қарама-қарсы 

қоятын ортақ нысанының (объектісінің) болмауы, екіншіден — бұл 

түстердің бір-біріне қарама-қарсы қоятын ортақ нысанының болуы. 

            Контрастив жүйеге енген жұп тіркестердің ӛзі мағына жағынан екі 

түрлі жіктеуге (дифференциацияға) ұшырауы мүмкін. Оның бірі – мағына 

жігін ажырату (смысловая дифференциация), екіншісі – екі бірдей ӛзара 

қарама-қарсы және мүлдем екі басқа мағынаға ие болу. 

             Міне, осы ерекшеліктеріне байланысты контрастивті жүйеге 

енбеген "ақ" және "қара" атауларына қатысты тіркестердің семантикалық 

табиғатын қарастырып кӛрейік. Ол ӛзі екі түрлі: контрастивті жұпқа ену-

енбеу мүмкіншілігі бірде мағынасына, енді бірде ұлттық менталитетке, 

қалыптасқан салт-дәстүрге байланысты. 

           Бірінші себеп. Ақ жамбы деген тіркес ("таза күміс" деген мағынада) 

қазақ тілінде жиі кездеседі. Мысалы: Қырық қашырға қазына артып, жүз 

елу берді ақ жамбы [5.471]. Тілімізде "қара жамбы" кездеспейді. Себебі – 

жамбының тек (қой тұяқ жамбы, тай тұяқ жамбы т.б.) таза ақ күмістен ғана 

құйылып жасауына байланысты болса керек. Қара түсті күмістің 

болмайтыны тағы белгілі. Демек, жамбы —тек ақ түсті болатын кӛне ақша 

түрі. 

"Ақ сенім" бар да, қазақ ұғымында "қара сенім" жоқ. Ӛйткені "сенім" – игі 

сезім, "сенімсіздік" болғанымен де, бірақ сенімнің қара түрі санаға сіңімсіз. 

Сыйлағанды білмеген – Ақ сенімді таптаған…[13.303].  



168 

 

             Байқап қарасақ, тіркес нысанындағы сӛздер оң мағынада болса, игі-

жақсы заттар мен құбылыстарға қатысты болса  "қара" атауымен, ал 

керісінше болса, "ақ" атауымен сирек тіркеседі      екен. Мысалы, Ақ 

тамақ, алма мойын, қызыл ерін, Кел! десең,   неге аяйын аттың терін… 

деген халық ӛлеңіндегі  "ақ тамақ" адамның жақсы қасиетін сипаттауына 

байланысты, енді бір адамды "қара тамақ" деп сипаттау сәйкесе 

бермейтін сияқты. Ал,         қара қи,қара кӛже, қара мең, қара суық, қара 

бақыр, қара мӛңке, қара түнек, қара сүлік, қара қас,қара түйе,қара 

уайым,қара кӛмір, қара заман,қара орын,қара тажал,қара ақыл,қара 

гүреш, (майда тиын), т.б., сондай-ақ ақ бесік, ақ шағала,  ақ таң, ақ 

байпақ, ақ сәлде, ақ қайсен, ақ тіс, ақ күмбез, ақ қала, ақ бота, ақ қар, ақ 

тиін, ақ неке, ақ отау, ақ мақта, ақ жайлау т.б. осы сияқты жүздеген 

тіркестердің қарама-қарсы мағынадағы ортақ нысанын тауып, 

контрастивтік жұп құрамауы  да міне, осы аталған себепке байланысты 

болса керек. 

Әрбір тілдің сӛзжасам (словотворчество) жүйесіне жаңа сӛз тудыруды 

және бұрыннан келе жатқан сӛздерді ӛзара комбинаторлық тәсілмен 

үйлестіре отырып, мүлдем жаңа  мағына беретін, не бұрынғы мағынаның 

вариацияларын айқындайтын сӛз тіркестерін жасауды да жатқызуға болады. 

Осы процеске тіліміздегі анықтауышты тіркестердің құрамындажиі 

қолданылатын лексикалардың қатарына жататын түр-түс атауларын, 

солардың ішінде, әсіресе жиі қолданылатын"ақ" және "қара"сӛздерінің 

ерекше активтігін (белсенділігін) атауға да болады. 

Табиғаттағы заттар мен құбылыстың баршасы бір-бір данадан, бір-бір 

ғана түрден және бәрі бір тектес болып келе бермейтіні белгілі. Ӛмір 

талабына сай ол заттар ӛзгеріп отыруы  да мүмкін. Адам баласы ӛзі ӛмір 

сүріп отырған ортадағы табиғат құбылыстарының осы ӛзгермелі сырын 

тереңірек ұғып, оның ерекшеліктерін жіті білуінің арқасында оның түрлерін 

де жан-жақты танып, оларға жаңаша айдар тағып, ат қоюға мәжбүр. 

Мәселен, "үй" деген ұғым адам баласына баспана ретінде ӛте кӛне дәуірден 

бері таныс ұғым. Осы үй сӛзі түркі тілдерінде 20-ға жақын вариантта (аv, дv, 

ev, ov, цv, ay, oy, цy, ьy, ag, aя т.б.) қолданылып келсе де және ол сонау ерте 

замандағы "үңгір, жертам, жеркепе" түрінен дами келе біртіндеп бүгінгі 

зәулім-биік ғимараттарға дейін ӛзгерсе де ӛз тұлғасында, сол баяғы 

мағынасында сақталуда. 
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Жер жүзі халықтарының бәрін айтпай-ақ тек қазақтарды алып солардың 

ӛмірінде болған киіз үйдің ӛзін ғана қарастырсақ, оның қаншама түрлерінің 

болғанын тізіп берудің ӛзі оңай емес. Тек жасалған материалдарына қарап 

айтсақ та, олар: жер үй, тас үй, ағаш үй, киіз үй, там үй, қамыс үй т.б. 

Ал, олардың арасында кешегі қазақ ӛміріндегі ең негізгісі – киіз үй десек, 

соның ӛзі де қанша түрлі болғандығы белгілі. Міне, осы киіз үйдің түрлерін 

ажыратып беруде тіліміздегі түр-түс атауларының да атқарған 

дифференциациялы қызметі қаншама: ақ үй, ақ боз үй, ақшаңқан үй, 

ақсӛңке үй, боз үй, қара үй, қараша үй, қоңыр үй т.б. 

"Ақ" және"қара" түр-түс атауларына қатысты бұл үй аттары қазақ салт-

тұрмысына етене еніп, онымен ғасырлар бойы бірге туып, біте қайнасып 

кеткені соншама, олар о баста түр-түс атауларының лексикалық 

мағыналарынан қашықтап, әлеуметтік мәнді білдіретін ұғымға ие 

болғандығын байқаймыз. Басқаша айтқанда, бұл атаулардың құрамындағы 

"ақ" және"қара" сӛздерінің рәміздік, әлеуметтік, тарихи-этнографиялық 

мәнге ие бола бастағанын кӛреміз. Бұл олардың сӛзжасам жүйесіндегі 

атқаратын дифференциялау қызметіне жатады. Енді бұл атауларды 

этнолингвистикалық тұрғыдан қарастырып, ел-жұрт жадында, халық 

санасымен салт-дәстүрін сақталған мағыналарын қарастырып кӛрейік: 

Ақ үй – 1) "ақ киіз жапқандықтан алыстан әппақ болып кӛрінетін ақ түсті 

үйдің жалпы атауы"; 2)  "Қара шаңырақтың, яғни "үлкен үйдің" қарама-

қарсы мағынасындағы — "кіші үй"; оған әдетте "отау үй", тоқал отыратын 

үй, жалпы, ақ отаулар т.б. жатады.
*
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Ақ боз үй // боз үй – 1) "Қойдың ақ жүнінен арнайы басылған ақ 

киізбен жабылған кӛрікті де кӛркем үй"; 2) "байлығы мен дәулеті асып-

тасқан ауқатты, не орта қол адамдардың тігіп отыратын үйі. 

Қара үй – 1) "кей жерлерде киіз үйдің екінші атауы"; 2) "кӛбінесе қазан-

ошақ, ас-ауқат тұратын, тамақ пісіретін қосымша үй, шошала" (ҚТФС, 

548). 

Қоңыр үй – 1) "жапқан киізі ескіріп, қоңыр тартқан кедей-кепшіктердің 

баспанасы; 2) "дәулетті кісілердің күзге қарай жауын-шашынға тігіп 

отыратын қосымша үйі". "Қоңыр үйлер тоза келе, кейін қара үйге де 

айналып кетуі мүмкін". (ҚТФС, 548). 

"Ақ" үй мен "қара" үйдің мәні бұл айтылған анықтамалармен ғана 

шектелмейді. Қазақ салт-дәстүрі тұрғысынан олар басқаша да 

түсіндіріледі. Мысалы:  

Ақ үй – "ұзатылған қыздың жасауы ретінде тігілетін алты қанат ақ 

отауды кей жерлерде "ақ үй" деп те атайды". Әдеттегі боз үйден 

айырмашылығы – оның киізі әппақ түсті, кейде сүйек араластырған 

шаңқан ақ боз болып келуінде. Үйдің бұл "ақ түсінде" "ақ тілек", "ақ 

бата", "ақ жол", "ақ кӛңіл" деген ұғымдардың да символдық мәні жатыр. 

Қара үй – отағасы ӛліп, қаза тұтып отырған үйді кейде "қаралы үй", 

"қара үй" деп те атаған. Бұл да марқұмның артын күту салтына 

байланысты істелетін кӛп кәде-ырымдардың бірі болып саналған. 

1. Қайдаров Ә. Ахтамбердиева З. Ӛмірбеков Б. Сырға толы түр мен түс. 

Алматы, 1986. 96 б. 

2. Қайдаров Ә. Ахтамбердиева З. Ӛмірбеков Б. Түр-түстердің тілдегі кӛрінісі. 

Алматы, 1992. 160 б.  

3. Қазақ тілінің түсіндірме сӛздігі. Алматы, 1974-1986, Т. 1-10.  

4. Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтамасы. Астана, 2000. 

Резюме: Данная статья рассматривает парное сочетание контрастных систем 

цветообозначений в условных значениях. 

Ключевые слова: контрастов, словотворчество, парные словосочетания   

Resume: This article is devoted to the combination of colour contrast system in 

conditional meanings. 
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«АСТАНА» АСТИОНИМІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ МАҒЫНАСЫ  

Каиимов Мҧхамеджан 

Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Филология мамандығының 1 курс  магистранты 

Алматы қаласы 

 

Қазақ тілінің түсіндірме сӛздігінде «Астана» сӛзіне мынадай анықтама 

берілген: «Астана – 1. мемлекеттің әкімшілік, саяси орталығы, бас қаласы.  

2. стил. Бір нәрсенің кең тараған шоғырланған орны, орталығы, шыққан 

жері» [1,111]. 

Академик Рабиға Сыздық ӛзінің «Сӛздер сӛйлейді» еңбегінде «астана» 

сӛзінің этимологиясына байланысты  мынадай тӛмендегідей ой айтады: 

«Батырлар жырларында, Махамбетте, Шернияз, Нұрым сияқты ӛткен 

ғасырларда жасаған ақын-жыраулар тілінде астана жұрт, астана халық 

деген тіркестер кездеседі. Мысалы, Нұрым жырауда: 

Азын кӛпке теңгерген,  

Астана жұртын меңгерген. 

1878 жылғы А.Старчевский құрастырған екі тілдік сӛздікте, 1897 жылы 

Орынборда шыққан «Қазақша-орысша сӛздікте» астана жұрт, астана 

халық дегендерді «кӛп, сансыз кӛп халық» деп аударыпты. Л.Будагов бұл сӛз 

түркі тілдеріне парсының астан, астана (табалдырық, есік, сарай) деген 

сӛзінен ауысқандығын айта келіп, қазақ тілінде астана жұрт тіркесі бар 

екенін кӛрсетеді де, оны «сансыз кӛп, зор халық» деп аударады (Будагов, І, 

40). В.Радлов бұл сӛздің әзербайжан тілінде «табалдырық, сарай, сарай 

қызметіндеі адамдар» деген мағыналары бар екенін кӛрсетеді (В.Радлов, т. І, 

ч. І). 

Сірә, қазіргі қазақ тіліндегі астана сӛзінің белгілі бір мемлекеттің, 

елдің орталық қаласы» деген ұғымы бұл сӛздің парсы тіліндегі «сарай, 

әміршінің сарайы» мағынасынан алынған болу керек, яғни үкіметтің 

резиденциясы орналасқан қала» дегенді білдіреді. Ал ӛткен ғасырларда 

қолданылған астана жұрт тіркесінде, біздің байқауымызша, В.Радлов 

кӛрсеткендей, «сарай қызметіндегі адамдар (орысша: придворный штат)» 
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деген мән бар тәрізді, яғни белгілі бір «сарайға (хан ордасына) қараған жұрт» 

деген мағынада айтылса керек. 

Жоғары текстерде бұл тіркес «қол астындағы, ӛзіне қараған, соңына 

ерген халық, жұрт» деген мәнде қолданылғанға ұқсайды. Сонда астана 

жұрт тіркесі «кӛп, ұлы халық» дегеннен гӛрі, «біреудің (ханның, батырдың) 

қол астындағы («табалдырығындағы») ел-жұрт» деген мағынаны беретін 

тәрізді. Астана сӛзінің «табалдырық» мағынасы қазақ тілінің жергілікті 

сӛйлеу дағдыларында (говорларында) сақталған. Ж.Досқараевтың кӛрсетуі 

бойынша, Жамбыл облысының тұрғындары үйдің табалдырығын астана деп 

атайды» [2,48-49]. 

Кӛпшілікке белгілі, Астана атауы парсының «астан» деген сӛзінен 

шыққан, парсы тілінде «табалдырық, босаға» деген мағына береді. Әйтсе де, 

бұл түбір сӛз түркі тіліне енгеннен кейін ӛзінің түпкі мағынасынан түбегейлі 

ауытқып кетті. Азия, Еуропа және Африкаға сӛзін ӛткізіп, жарты әлемге әмірі 

жүрген, кезінде Еуразия кеңістігіндегі ең алып империяға айналған Осман 

түріктері Стамбул қаласын алғаннан кейін, оны Астана, дәлірек айтқанда, 

«Аситане» деп атай бастады.  

Біздіңше, Сыр бойынан үдере кӛшкен оғыздардың ұрпағы 

«табалдырық» деген мағына беретін бұл сӛзді империя астанасы үшін 

жайдан-жай таңдап алған жоқ еді. Табалдырық – түркі жұртының тәу етіп, 

қасиет, кие тұтатын орны. Қазақ әлі күнге дейін табалдырықта тұрғызбайды, 

табалдырықты бастырмайды, табалдырықтан оң аяғымен аттайды. Ұлт 

жадысына жатталып қалған бұл сенім сол уақытта мұсылман түріктердің 

санасында да жаңғырып тұрды. Сондықтан олар үш құрлықты түйістірген, 

талайларға арман болған Стамбулды қасиетті құт мекенге балап, оны Астана 

деп атай бастады. 

Астана сӛзінің Осман түріктерінде бұдан ӛзге тағы бір мағынасы бар. 

«Қамус-и түрки» деген кӛне османлы тілінің сӛздігіне жүгінер болсақ, 

Астана – әулие моласы, руханият ордасы, дәргәһ деген мағыналар береді 

екен. Мәселен, Мәулана Жалаледдин Руми негізін қалаған Мәулауи 

тариқатының орталығы мен әйгілі әулиенің қабірі орналасқан Қония қаласын 

Осман түріктері «Аситане и Мәулауи» деп атаған. Бұл – Румидің мәңгілік 

қоныс тепкен жері және Мәулана тариқатының орталығы деген ұғымды 

білдіреді. Ендеше, Астана атауының Ақмоламен сабақтасатын тұсы да бар 

екен. 

Сол сияқты астана сӛзін де бүгінде тек қазақ қолданады. Мәселен, 

оңтүстіктегі ӛзбек бауырлар бас қаланы «пайтахт», солтүстіктегі татар 

туғандар «пайтехет» дейді. Ал астананы «башкент» деп атайтын түріктердің 

кӛбі бүгінде «астана» сӛзінің мағынасын түсінбейді де. Ӛйткені, Осман 

империясының құлауымен, жаңа республиканың құрылуымен бірге Стамбул 

ӛзінің мәртебесінен және астана деген атауынан айырылды. Сондықтан 

Осман түріктерінің ұрпақтары бүгінде Анкараға «башкент» сипатын берген. 



173 

 

Егер Стамбулмен сыңарлас болса, бұл сӛз қазаққа қайдан келген? Бұған 

түк те таңырқаудың реті жоқ. Біздіңше, астана сӛзін осы Стамбулдан алған. 

Біріншіден, қажылыққа сапар шеккен бабаларымыздың әуелі Стамбулға, 

яғни халифат ордасына барып аялдағаны тарихтан аян. Міне, сол қажы 

болып қайтқан аталарымыздың «астанаға бардым, астананы кӛрдім» деп 

айтып келуі әбден мүмкін. Оның үстіне, Қырым, Қазан, Бұхара мен 

Ташкенттен келетін кітаптар мен басылымдар арқылы да қазақ арасына 

астана деген сӛз етене ене берген. Бұған тағы бір дәлел, елордасын бұрын 

«пайтахт», «хан ордасы», «орда» деген қазақ Орынборды да, Омбыны да, 

тіпті, Ташкентті де «астана» деп атаған емес [3]. 

Орда – орта деген сӛзден шыққан. Байырғы түріктер ӛз астанасын ӛзен 

жағасына және елдің ортасына салған. Ұлан-ғайыр аймаққа иелік еткен 

бабаларымыз ел астанасын жердің кіндігі деп есептеген. 

Сӛздікке жүгініп, парсы түбірінен қазақша түсінігін іздейтін 

болсақ, астана – табалдырық, босаға, кіре беріс, сарайдың қақпасы, 

салтанатты орда есігі деген ұғымдарды білдіреді. Парсыша 

үндестігі астан (асетан) деп келеді. Келе-келе қазақта жұрт бас қосар орын, 

халық жиналып ақылдасар жер, ел ағалары байлам-бәтуа айтар орталық 

мәніне ие болғанға ұқсайды. 

            Ӛйткені Махамбет ақынның: 

            Астана жұртын айналған 

            Атына тұрман болсам деп 

            Жұртына құрбан босам деп,- 

келетін Исатайды арқаландырар жырында астана деп ауыл-аймақ,                       

ел-жұртын айтқан. Шығыс халықтарының ӛмірінде бір кезде араб, парсы 

тілдерінің ықпалы Еуропа үшін латын, француз тілдері атқарған қызметпен 

бара бар болды. Сондықтан қазақ тілінің бірқатар ғылыми, саяси, тұрмыстық 

ұғымдары әу баста осы тілдерден еншіленуі заңдылық. Алтын Орда тұсында 

билеушілер тағы орналасқан орталықтар парсының сарай сӛзімен аталды. 

Сол кездегі Сарай-Батый, Сарай-Берке қалалары Еділ жағалауындағы осы 

есімдес хандар басқарған астаналарымыз еді. Яғни Батый мен Берке 

мемлекетінің орталығы екені тарихтан белгілі. Жайық бойындағы Сарайшық 

(яғни, кіші Сарай), Қырымдағы Бақшасарай, Балқандағы сарай 

(еуропалықтар Сараево дейді) – осының бәрі «сән-салтанаты асқан мекен» 

деген парсы сӛзі. 

Парсы тілінде мекен, жер, ел дегенді білдіретін стан сӛзі де бүгінгі 

Қазақстан аумағына сол тұста енген. Түркі тектес халықтардың киелі 

астанасы Түркістан аталуы, бір қиырымыздың Моғолстан екені бұған дәлел. 

Сол кездегі ғылыми-тарихи әдебиетте түркі халықтары мекендеген ӛлкеге 

орай стан түбірінің кеңінен қолданылуы нәтижесінде кейіннен қазақ тілінде 
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астана сӛзі қалыптасқан деген болжам қисынсыз кӛрінбес. Аудармалары сәл 

алшақтау болғанымен, стан мен астана (астан) түбірлерінің мағына 

ортақтығы бүгінгі парсы елінің ӛз мысалынан аңғарылып тұр. Иранда 

әкімшілік бӛліністер остан аталып, аймақтарының дені Систан, Белужстан, 

Лорестан, Хұзестан болып келеді.  

Сарай. Орда. Астана. Билік орталығын білдіретін осынау ежелгі 

атауларды қазақ халқы мәңгіге еншілеп, мағыналас ұғымда қолдануының ӛзі 

тарихтың тамаша сыйы емес пе?! Сарайдың ордаға орын беруі ұлы 

оқиғаларға байланысты үрдіс.  

            1925 жылдың сәуірінде Қазақстанның орталығын Орынбордан 

Ақмешітке кӛшіру туралы шешім қабылданды. Орынбор алты жыл бойы 

әуелі Қазревкомның, кейіннен Қазақ АССР-інің үкімет органдары орналасқан 

қала болғанымен, ел астанасы деп ресми атала қойған жоқ. Сол кездің 

құжаттарынан, баспасӛзі мен әдебиетінен астана деген атуды кездестіре 

қоймаймыз. Ал Ақмешітті Қазақ елінің шын орталығы ету жӛнінде ұйғарым 

алынғанда, кеңестік республика астанасының атауында мешіт сӛзінің тұруы 

сол кездің идеологиясымен үйлесе қоймағаны анық. Орталық ұғымындағы 

орда сӛзінің кәдеге асқаны сонда. Революция символы қызыл сӛзімен кірігіп, 

Қызылорда атаулы қала пайда болды. Алайда, бір қиындығы ендігі жерде 

«Қазақстанның ордасы Қызылорда» деген қосарлы тіркес тұрақты 

қолданылуы тиіс еді. Орталық ұғымына синоним боларлықтай тың сӛз қажет 

еді. Зиялы азаматтар осылайша халық жадында, жыр-толғауларда айтылатын 

ежелгі астана сӛзіне таңдау жасағаны аңғарылады. Жаңа ұғымның жұртқа әлі 

тосын екені Бейімбет Майлиннің 1925 жылдың 8 маусымында жазған 

«Астана» ӛлеңінен де аңғарылып тұр. 

            Кәрі-жасы, бәрінің де 

            Айтатыны – астана! 

            Ел кӛгерген астанасы 

            Осы ма, әлде басқа ма? 

            Мен астанаң, мен ордаңмын! 

            Мұнда түгел тілегің… 

            Ел ордасы—астанасы, 

            Шаш нұрыңды әлемге! 

            Білім туын қолыңа ұстап, 

            Тұтқа болшы бар елге!.. 

            1929 жылы астана Алматыға қоныс аударғанда Ілияс Жансүгіров 

«Жаңа астана» атты очерк жазып: «Алматыға Қазақстан орталығы кӛшіп 

келді. Алматы астана болды. Қазақстан ортасы – ордасына орнықты. 

Қазақстан еңбекшілерінің ұйтқысы – орталық, ӛкімет мекемелері басты 

ұйымдар жаңа қонысына ірге тепті» деп қуанды. Қазақстан орталығы, 

Қазақстан ортасы, ордасы деген түсініктерді Ілияс та астана сӛзімен 

жарыстыра қолданады. Бір кездегі сарай, орда, астана сӛздерінің елдің 
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қоғамдық саяси ӛміріне, тарихи кезеңдеріне байланысты мәні, атқарар жүгі 

алмасып отырған тәжірибеге сүйенсек, астана енді қала атауына түпкілікті 

ауысып, ол ұғымның қызметін басқа балама атқаруы тиіс. Мыңжылдық 

қолданбасы бар, бір кездерде осы мағынаны білдірген орда 

атауының елорда түрінде қайта оралуы бүгінгі Астанамызға шартты 

құбылыс. 

 «Қайырымды қала» трактатында әл-Фараби әлеуметтiк әдiлеттiлiк пен 

еркiндiктi орнықтыратын – iзгiлiктi қоғам туралы ой қозғайды. Мұндай 

қоғамды ұлы ойшыл «әрбiр адам екiншi адамның ӛмiр сүруiне қажеттi үлесiн 

беретiн, бiр-бiрiне кӛмектесетiн адамдарды бiрiктiру арқылы ғана адам ӛз 

табиғатына сай жету дәрежесiне ие болатын» қоғам түрiнде елестетедi. 

Халықтың аз қамтамасыз етiлген топтарын мемлекеттiк қолдау туралы бұдан 

мың жылдан астам бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгiнгi күнi де 

мемлекеттiң iшкi саясатындағы басты мiндеттердiң бiрiнен саналады. 

Осындай «жетiлдiрiлген қоғамда, әл-Фарабидiң айтуынша бiр-бiрiмен қарым-

қатынас жасау, кӛмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың ӛмiрлiк қажетiне 

айналады». Әл-Фараби мұндай қоғамды тумысынан табиғат берген он екi 

қасиетi бар ақылды, бiлiмдi, сабырлы, рухани билiктi iзгiлiктi билiкпен 

ұштастыратын, адам қасиеттерiн бағалауға қабiлеттi адам басқаруы керек 

дейдi [4].    

Жаңа ғасырдың табалдырығынан аттар тұста қазақ халқы ӛз астанасын 

орнатты. Батыс пен Шығыстың ортасына, Ұлы Жібек жолының бойына, 

Еуразия кеңістігінің кіндігіне орналасқан астанамыз ӛз бойына бүкіләлемдік, 

жалпыадамзаттық құндылықтарды жия білді. Осылайша «табалдырық», 

«империяның, державаның орталығы», «салтанат ордасы», «шығыс пен 

батыстың түйіскен тұсы», «бақытты қала», «құтты мекен», «әулие жатқан 

жер», «рухани орталық» деген сияқты мағыналарға келетін Астана 

мемлекетіміздің тарихи шешімдер қабылдайтын саяси орталығы ғана емес, 

руханият ортасына, мәдениет ордасына айналды. Елбасының «Қазақстан – 

еуразиялық мемлекет, оның жаңа астанасы алып Еуразия құрлығының 

географиялық орталықтарының бірі. Тәуелсіз Қазақстанның астанасы етіп 

Ақмоланы таңдауда маңызы кем болмаған айқындаушы факторлардың бірі – 

бұл қала келе-келе осы орасан зор құрлықтың қуатты байланыстырушы 

орталығына айналатындығы еді» деген сӛздері қазірдің ӛзінде шындыққа 

айналып үлгергендей. 

Кӛк түріктер Күлтегін ескерткішіне: «Түрік қағаны Ӛтүкен қойнауында 

отырса, елде мұң жоқ. Ӛтүкен қойнауында отырсаң, мәңгі елдігіңді 

сақтайсың сен. Сонда түркі халқы тоқ» деп, тасқа жазып қалдырған екен. 

Одан беріде әл-Фараби «парасатты қаланы», Асан қайғы «Жерұйықты» 

аңсады. Бабалар армандаған Ӛтүкен мен Ергенеқон, ғұлама-ойшылдар 

аңсаған парасатты қала мен Жерұйық – соның бәрі бүгінде шындыққа 

айналып, Астанамен астасып жатқандай… 
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Резюме 

В этой статье рассматривается этимология слово Астана, а также 

подробно проанализировано лексическое значение данной лексики. Т.е. 

проанализированы такие слова, как сарай, орда, Астана и.т.д. с социальной 

точки зрения.  

Ключевые слова: астана, астионим, значение, слова. 

Resume 

This article considers the etymology of the word Astana, and also the lexical 

meaning of this lexicon is analysed in detail, i.e such words as a shed, a horde, 

Astana is analysed from social point of view. 

Keywords: Astanа, astiony, value, words 
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 Этномәдени  дағды күнделікті ӛмірде және оқу сабақтарында  ӛз ұлтының 

және басқаұлттардың этникалық мәдениеті туралы алған білімге негізделген 

этникааралық  ӛзара түсіністік пен ӛзара әрекетке дайындықты кӛрсетеді. 

Этномәдени дағдыларды қалыптастыру алуан түрлі кӛздерден білім 

интеграциясын және этникааралық ӛзара әрекеттестік міндеттерін шешу 

қабілетін, оқушыларды  ӛзінің туған мәдениетіне, сосын  ӛзге мәдениетке 

ендіруді мақсат  етеді. Мақалада сол мақсаттың орындалуы  мысалдарымен  

баяндалып, оқушыларға шет тілін үйретуде этномәдени дағдыларды    

қалыптастырудың   маңызы  кӛрсетілген.  

Тірек сӛздер:Этномәдениет, дағды, оқушы, толеранттылық,  

 

Аннотация 

 Этнокультурным навыком мы встречаемся каждый раз в повседневной 

жизни и в процессе обучения. Это значит человек  зная этническую культуру 

своего и другого народов может прийти к взаимопониманию или же 

взаимодействовать. Формирование этнокультурного навыка берет  

интегративное знание с разных источников информации и способность 

решать  любой вопрос с этнической точки зрения. Наша задача-научить 

учащихся взаимодействовать с инокультурой.  И в данной статье данная 

задача расматривается более детально, точнее а важности формирования 

этнокультурного навыка у учащихся в процессе обучения иностранному 

языку. 

Annotation 

 Every time we face to  ethno-cultural skill in everyday life and in the learning 

process. This means people knowing their ethnic culture and the other culture can 

come to an understanding or interact. Formation of ethno-cultural skill takes an 

integrative knowledge from different sources of information and the ability to 

solve any question from the ethnic point of view. Our task is to teach the students 

to interact with another culture without any difficulties. And in this article, this task 

Input a word in more detail, and more precisely the importance of the formation of 

ethno-cultural skills of the students in the process of learning a foreign language 

      

      Отандық білім берудің этномәдениеттік ерекшелігін ескере отырып, 

бүкіләлемдік білім беру кеңістігіне ену, ғылым мен экономиканы дамыту, 

қоғам ӛмірінің бүгінгі заман талабына сәйкес жаңаруы, жастар тәрбиесіне 

байланысты мәселелерге жаңаша кӛзқарастар қажет етіп отыр. Бүгінгі 

жаһандану үдерісі қоғам ӛмірінің барлық саласына:экономика, саясат, 

мәдениет, тіл, білім, рухани-адамгершілік даму, халықаралық қатынастарға 
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әсерін тигізіп отыр.Осыған орай жаһандану және ұлттық ынтымақтастықты 

құрметтеу барысында жастар бойындағы құнды қасиеттерді:елжандылықты, 

ұлтжандылықты, адамгершілікті қалыптастыру міндеті туындауда. Ол 

міндетті іске асырушы маңызды әлеуметтік институттың бірі-жоғары оқу 

орны. Ендеше, бүгінгі жоғары мектеп алдында студент жастар бойында 

жаһандану заманына лайық әлемдегі жаңаруларға сәйкес икемді ойлауды 

қалыптастыру, ана тіліне жетік бола отырып, әлемдік мәдениет пен ӛзге 

тілдерді меңгеру және тіл арқылы ӛз мәдениетінің жетістігін  ӛзгеге таныту 

басты мәселе болып отыр.[1] 

       Қазақстанда оқушыларға этномәдени білім берудің қалыптасуы мен 

дамуын сӛз етпес бұрын, «этнос», «мәдениет», «этномәдениет», «дағды», 

«ұлт», «ұлттық құндылықтар», «салт-дәстүрлер», «этникалық сәйкестілік» 

және т.б. терминдердің ұғымдық деңгейлерін, қолданылу аясын анықтап алу 

қажет. 

      «Этнос» термині байырғы грек тілінде сӛз орайына қарай «үйір», «топ», 

«тайпа», «халық» мағынасында қолданылған, ғылыми әдебиетте XVIII 

ғасырдан бергі кезеңде кӛріне бастады. Алғашқы кезде ғалым-зерттеушілер 

«этнос» сӛзін «тайпа», «ұлт», тіптен,  «нәсіл» мағынасында қолданды. 

Әсіресе, «этникалық» деп келетін туынды сӛздің мән-мағынасы XIX 

ғасырдың соңына дейінгі ғылыми еңбектерде бір ізге түсе қойған жоқ. ХХ 

ғасырдың екінші жартысында әр салалы этнологиялық зерттеулер «этнос» 

сӛзінің аясын едәуір кеңейтті. Атап айтқанда, этностардың тарихи 

типологиясы (С.А.Токарев), этникалық сана-сезім (М.Г.Левин), этностың 

биологиялық даралығы (Л.Н.Гумилев), этностың ерекшелігі 

(Н.Н.Чебоксаров), этнос мүшелерінің эндогамиялық тектестігі 

(Ю.В.Бромлей), этностың аумақтық және экономикалық байланысы 

(В.И.Козлов), этносаралық, синхронды және диахронды байланыстардың 

маңызы (С.А.Арутюнов), этносаралық кірігу немесе ассимиляция 

(В.К.Гарданов, И.С.Гурвич) т.б. тақырып ӛрістері «этнос» сӛзінің мән-

мағынасын анағұрлым тереңдетті. 

«Мәдениет» терминінің де ғылыми еңбектерде анықтамасы алуан түрлі. 

Мәдениет адамзат әрекетінің құралы, адам қолынан шыққан нәрсе сияқты 

қарапайым пікірлерден бастап, қоғамдағы адамның қоршаған ортаға 

бейімделуі тудырған биологиядан тыс құралдар мен механизмдер жиынтығы 

деп анықтайтын таза абстракциялық тұжырымдар мәнінде де кеңінен 

қолданылып жүр. 

Мәдениет ұғымына берілген анықтамалар мен пікірлердің кӛптігіне 

қарамастан, барлығына тән ұқсастықтары оның мазмұнының 

сабақтастығынан, оның құндылықтары ұрпақтан ұрпаққа ауысып, жалғасып 

жатқандығынан, тұрақтылығынан кӛрінеді.  

Этникалық мәдениет бір этносты екіншісінен ажыратып тұратын, 

әлеуметтік ӛмірдің күрделі де кӛп аспектілі құбылысы, оны тек жалғыз 

элемент арқылы ғана сипаттау мүмкін емес. Сол себепті, қарапайым 
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этникалық белгі жоқ немесе болуы да мүмкін емес. Этностың ерекшелігі 

оның мәдениетінің барлық деңгейлерімен анықталады. Этникалық мәдениет 

кӛне заманнан бүгінгі уақытқа дейінгі түрлі дәуірлердегі мәдениетті 

қамтиды.  

Дағды - автоматты түрде жасауға дейін жеткізілген әрекет; кӛп рет 

қайталау жолымен қалыптасады. Оқыту процесінде, әсіресе, жалпы оқу 

дағдыларын, пәнаралық мәндегі, жазу дағдыларын қалыптастыру қажет. 

Алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс-әрекет бӛліктерінің қайталап 

жаттығудың нәтижесінде автоматталынуын дағды деп атайды. Дағды 

санасыз қайталау нәтижесінде де қалыптасатын іс-әрекет болуы мүмкін. 

Соның  нәтижесінде ол автоматталған әрекетке айналып, оңай, шапшаң әрі 

дәл орындалып  отырады. Дағдының  физиологиялық  негізі — динамикалық 

стереотип.  Мысалы, алғаш жазып үйрене бастаған бала бастапқы кезде 

ӛзінің барлық қозғалыстарын санасымен бақылап, кӛптеген артық қимылдар 

жасайды (оның бет әлпеті, бүкіл денесі, аяқ-қолы бір мақсатқа бағытталады), 

біраз қиналады. Ал жазуға тӛселген адам ӛз қозғалыстарын байқамайды, 

оның орнына жазған нәрсесінің мазмұнына ерекше зейінін бӛледі. Ӛйткені, 

соңғыда жазу дағдысы автоматталынған. [2] 

     Жүргізілген ғылыми-ұғымдық талдау зерттеуге алған тақырыбымыздың 

басты категориясы – «этномәдени дағды» түсінігінің анықтамасына 

тоқталуға мүмкіндік береді. Этномәдени  дағды күнделікті ӛмірде және оқу 

сабақтарында  ӛз ұлтының және басқаұлттардың этникалық мәдениеті 

туралы алған білімге негізделген этникааралық  ӛзара түсіністік пен ӛзара 

әрекетке дайындықты кӛрсетеді. Этномәдени дағдыларды қалыптастыру 

алуан түрлі кӛздерден білім интеграциясын және этникааралық ӛзара 

әрекеттестік міндеттерін шешу қабілетін, оқушыларды  ӛзінің туған 

мәдениетіне, сосын  ӛзге мәдениетке ендіруді мақсат  етеді. Ӛз мәдениетінің 

құндылығын басқа құндылықпен бірлікте салыстыра отырып, тану басқа 

халықтың мәдениетіне  енуге, этникааралық түсіну мен диалогқа қабілетін 

дамытуға   мүмкіндік   туғызады. Этномәдени дағдыларды қалыптастыру 

білім мазмұнына этномәдени компонентті енгізу арқылы оқыту мен 

тәрбиелеудің шарты мен тәжірибені тасымалдау формасын ұсынатын білім 

беру кеңістігінде жүзеге асырылуы тиіс. Оқушылардың этномәдени 

дағдыларды  жоғары деңгейде меңгеруін сипаттайтын қасиеті 

толеранттылық, сын тұрғыдан  түсінуге, ӛзінің және ӛзгенің  кӛзқарасына 

күдік  туғызуға  және  дәлелдеуге  қабілеттілік.[3]  Толерантты тұлға әлемнің 

алуан түрлілігін қабылдауға қабілетті тұлға. Толеранттылықты құрайтын 

қағидаларға мыналар жатады: этника-аралық қарым-қатынастағы 

құндылықтардың, кӛзқарастардың демократиялық жүйесі; басқа 

мәдениетімен, санасымен, салт-дәстүрімен адамды қабылдай білу; 

ұстамдылық пен келісім негізінде басқа ұлт  ӛкілдерімен  ӛзара әрекетке 

психологиялық дайындық. Сондықтан 1995 жылғы 16 қарашада ЮНЕСКО-ға 

мүше елдер қабылдаған «Толеранттылық  принциптерінің Декларациясында» 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD
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білім беру саласында толеранттылық идеясын насихаттауға басымдық 

берілген. Педагогика ғылымында оның саласы ретінде «толеранттылық 

педагогикасы» даму үстінде, онда толеранттылықтың мәнін зерттеу және оны 

әлеуметтік норма, әлеуметтік құндылық ретінде практикаға ендіруге негізгі 

кӛңіл бӛлінеді. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, 

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға 

арналған Мемлекеттік бағдарламасында» қазақстандық патриотизмге, 

толеранттылыққа, биiк мәдениетке, адам құқықтары мен бостандықтарын 

құрметтеуге тәрбиелеу отандық білім беру жүйесінің негізгі міндеттері 

ретінде кӛрсетіледі. Яғни, білім беру мазмұны адамдардың нәсілі мен 

ұлтынан, мәдени және конфессиональдық белгілерінен тәуелсіз олардың 

арасындағы ӛзара түсіністік пен ынтымақтастыққа, тұлғаның 

жалпыадамзаттық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етуі тиіс.   

«Толеранттылық» (лат. «tolerantia» – шыдам, тӛзім) терминіне шет тілдері 

сӛздігінде екі мағынада түсініктеме беріледі: 1) бір нәрсеге, біреуге 

тӛзімділік, тӛзу, шыдау; 2) биологиялық, медициналық тұрғыда – иммундық 

реакцияның жартылай немесе толықтай болмауы, яғни организмнің ауруға 

қарсы тұратын антиденелер шығару қабілетінің болмауы. Ал 

педагогикалықсӛздіктерде бұл ұғымға «қайсыбір жағымсыз факторға жауап 

әрекеттің болуы не бәсеңсуі; оныңәсерінен сезгіштіктің тӛмендеуінің 

нәтижесі» деген анықтама беріледі. Этникалық толеранттылықтың мәні – 

басқа ұлт ӛкілдерінің сыртқы түрін, ойлау жүйесін, ӛзіндік ұлттық, мәдени 

ерекшеліктерін, іс-әрекетін принципті түрде қабылдай алуда. Этникалық 

толеранттылық адамның тұлғалық қасиеті болып табылады, сонымен бірге ол 

қалыптасу барысында маманның кәсіби қажетті қасиетіне 

трансформацияланады. Сондықтан, философиялық, педагогикалық-

психологиялық тұрғыда этникалық толеранттылық феноменін және 

тұлғааралық қарым-қатынаста оны іске асыру механизмдерін талдау бізге 

этникалық толеранттылықты студенттердің қажетті қасиеті ретінде 

қарастыруға мүмкіндік береді. Этникалық толеранттылықты қалыптастыру 

процесінің формасы мен мазмұны педагогикалық шарттар жүйесімен 

сипатталады. Олардың ішінен біз білімдер қалыптастыруды бӛліп кӛрсетеміз. 

Бұл  дегеніміз – оқушылардың этникалық толеранттылық феноменінің 

мәндік және мазмұндық аспектілері, әртүрлі білімдер саласы аясында осы 

құбылысты оқып-үйренудің ерекшеліктері, толеранттылық проблемасының 

дамуы мен қалыптасуы туралы білімдерін жетілдіру, оқушыларға  құндылық 

бағдар қалыптастыру. Ал бұл ӛз кезегінде этникалық толеранттылықтың 

этикалық принциптерін меңгеруге және практикалық іс-әрекет пен қарым-

қатынаста қолдануға бағытталған қызығушылықтар, мотивтер, бағалар, 

мінез-құлық нормаларын; рухани-іскерлік қарым-қатынас әдістері мен 

тәсілдерін ӛз бетімен табу жататын этникалық толеранттылықты 

қалыптастыру процесінің практикалық-мінез-құлықтық жағын кӛрсететін 

толеранттылық тұлғааралық қатынастың іскерліктері мен дағдыларын; басқа 
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ұлт ӛкілімен тең дәрежелі диалогқа, оны тұтастай сыни тұрғыдан түсінуге 

эмоционалды-еріктік дайындықтан тұратын толеранттылық бағдарын 

қалыптастыруы тиіс. Педагогикалық шарттар кешені этникалық 

толеранттылықты қалыптастырудың әдістемелік жағын сипаттайтын оқу-

тәрбие жұмысының ұйымдық формаларының жиынтығын құзыреттіліктердің 

(дүние туралы білімдер, жағдаятты түсіну) даму деңгейімен анықталады. 

Осы құзыреттіліктерді бӛліп кӛрсету арқылы оларға сәйкес кәсіби  

міндеттерді анықтау мүмкін болады. Басқаша айтқанда міндеттердің екі 

тобын (әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерді дамыту бойынша кәсіби 

міндеттер, прагматикалық құзыреттіліктерді дамыту бойынша кәсіби 

міндеттер). Қойылған мақсатқа жету үшін, яғни этникалық толеранттылықты 

қалыптастыру үшін бұл міндеттер ӛз деңгейінде іске асырылуы тиіс. 

   Этномәдени  дағдыларды  қалыптастыруға бағытталған оқу үдерісінің 

ӛзіндік ерекшелігі оқушыларға  теориялық білімнің аксиологиялық 

мағынасын меңгерумен сипатталады. Бұл міндетті шешу ӛзінің және 

басқаның мәдениетінің мәнін танымды ашып кӛрсететін, 

мәдениқұндылықтарды таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

рефлексияға қабілеттілікті дамытусыз мүмкін емес. Білім беру ортасында 

мәдениетаралық қатынас экскурсия, оқудан тыс іс- шараларда басқа 

мәдениет ӛкілдерімен арнайы кездесу ұйымдастыру жолымен мүмкін 

болады.  Этномәдени дағдылар  мәдениетаралықпен ӛзара байланыста – бұл 

қалыптасатын тұлғалық 5 қасиет, оның мазмұны ӛзінің этникалық тиістілігін; 

ӛзінің іс-әрекетінде араласатын мәдениет  арасындағы ұқсастық пен 

айырмашылықты  кӛру  біліктілігін, ӛзінің этникалық мәдениеті туралы 

білімін қолдану қабілеттілігін; этномәдени ұстамдылығын; эмпатияны 

элементарлы саналы түсінуі.[4] 

  Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің ӛзіндік ұлттық үлгісі 

қалыптасуда.   Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білім, 

білігін, дағдысын білім алу арқылы дамуын  қойып отыр. Оқушылардың 

білім, білік, дағдыларын  меңгеруін  жетілдіру, ой-ӛрісін  тұрақты  кеңейту. 

қабілетін  дамыту, даралап, саралап оқыту сияқты қағидаларды жетекші 

орынға шығарады. 
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Резюме 

Этнокультурным навыком мы встречаемся каждый раз в повседневной жизни 

и в процессе обучения. Это значит человек  зная этническую культуру своего 

и другого народов может прийти к взаимопониманию или же 

взаимодействовать. Формирование этнокультурного навыка берет  

интегративное знание с разных источников информации и способность 

решать  любой вопрос с этнической точки зрения. Наша задача-научить 

учащихся взаимодействовать с инокультурой.  И в данной статье данная 

задача расматривается более детально, точнее а важности формирования 

этнокультурного навыка у учащихся в процессе обучения иностранному 

языку. 

Ключевые слова:Этнокультура, ученик, толерантность 

 

Resume 

Every time we face to  ethno-cultural skill in everyday life and in the learning 

process. This means people knowing their ethnic culture and the other culture can 

come to an understanding or interact. Formation of ethno-cultural skill takes an 

integrative knowledge from different sources of information and the ability to 

solve any question from the ethnic point of view. Our task is to teach the students 

to interact with another culture without any difficulties. And in this article, this task 

Input a word in more detail, and more precisely the importance of the formation of 

ethno-cultural skills of the students in the process of learning a foreign language 

Key words: Ethnic Culture , the student , tolerance 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассмотрены основные аспекты и взгляды ведущих 

ученных по проблеме психосоматики. Приведены и проанализированы 

различные факты, взятые из научных работ отечественных и зарубежных 

ученых: психологов, медиков и биологов. В результате проведенного 

анализа, выявлена связь между психо-эмоциональным состоянием человека и 

возникновением патологических изменений в организме, на фоне 

продолжительного стресса. Также, сделаны выводы о необходимости 

дальнейшего изучения данноговопроса для возможного решения проблем 

современной медицины, в области профилактики, прогнозирования и 

лечения «спонтанно» возникающих заболеваний. 

Ключевые слова: психосоматика, соматопсихология, психо-

эмоциональный стресс, психосоматозы, психический фактор, метод 

экспериментального невроза, учение о стрессе,синдром хронического 

адаптивного напряжения, персонализированная медицина. 

 

 

Введение 

Проблема внезапного возникновения различных заболеваний на фоне 

продолжительного психо-эмоционального стресса (stress – напряжение, 

англ.), все чаще привлекает внимание медиков и ученых всего Мира. 

Появилось даже отдельное научное направление – психосоматика (греч. 

psyche – душа, soma – тело). Только за последнее десятилетие было написано 

более двухсот различных научных трудов в попытке разобраться в этой 

вопросе.  

Интересны подходы отдельных психологов, составляющих своего рода 

словари-справочники болезней, связывая причину каждого конкретного 

заболевания с определенным психо-эмоциональным состоянием или 

поведенческими реакциями человека. Так, предполагается, что полистав 

справочник, каждый читатель сможет быстро и легко определить глубинные 

причины своих болезней и недомоганий и, изменив свое поведение, создаст в 

организме более благоприятные условия для скорейшего выздоровления[1,2]. 

 

 



184 

 

 

Анализ 

Проблема психосоматических соотношений – одна из наиболее сложных 

проблем современной медицины, несмотря на то, что тесная взаимосвязь 

психического и соматического замечена и изучается в течение нескольких 

веков, со времен Гиппократа и Аристотеля. В 1818 г. немецкий врач из 

Лейпцига Хайнрот ввел термин «психосоматический». Ему принадлежали 

слова: «Причины бессонницы обычно психически-соматические, однако 

каждая жизненная сфера может сама по себе быть достаточным ей 

основанием». В 1822 г. немецкий психиатр М. Якоби ввел понятие 

«соматопсихическое» как противоположное и в то же время дополняющее по 

отношению к «психосоматическому». В общепринятый врачебный лексикон 

термин «психосоматика» вошел лишь столетие спустя. Термин 

«психосоматический» окончательно прижился в медицине благодаря 

венским психоаналитикам, и с этого времени психосоматическая медицина 

обозначилась как «прикладной психоанализ в медицине». Феликс Дойч, 

эмигрировав в сороковые годы в США, вместе с коллегами ФландерсДанбар, 

Францем Александером и др. вызвал интерес к психосоматическим 

проблемам, и уже к концу 50-х годов в американской научной литературе 

было опубликовано около 5000 статей о соматической медицине глазами 

психологов [3]. Среди тех, кто развивал это направление, следует назвать 

таких известных аналитиков, как Адлер, Сонди. В России наиболее близко к 

этому направлению подошли ученые школы И. П. Павлова при разработке 

метода экспериментального невроза. 

По данным ВОЗ, от 38 до 42% всех пациентов, посещающих кабинеты 

соматических врачей, относятся к группе психосоматических больных. 

Строго говоря, психосоматическое направление не является самостоятельной 

медицинской дисциплиной – это подход, учитывающий многообразие 

причин, приведших к болезни. Отсюда многообразие методов и техник, 

позволяющих работать с человеком целостно. Именно разобщенность 

врачебных специальностей и взглядов на человека и привела к потере идеи о 

целостности в работе врача. У этой проблемы есть свои причины, прежде 

всего – преобладание анализа как метода в медицинской науке. В настоящее 

время в медицине описано 10 000 симптомов и нозологических форм, а для 

того чтобы успешно справляться с болезнями человека, существует более 

трехсот медицинских специальностей [4]. 

По мере эволюции человека постепенно нарушался универсальный 

механизм приспособления его психики к окружающей среде. Вместе с 

изменением психологии человека и среды его обитания проявлялись новые и 

численно увеличивались имеющиеся психологические симптомы и 

синдромы. В ходе эволюции человек приобрел присущие ему как 

биологическому виду силу, гибкость, подвижность, способность к 

терморегуляции, определенные характеристики органов чувств. Древние 
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инстинктивные программы поведения человека помогали противостоять 

голоду, холоду, нападению врагов и хищников. По мере развития 

человеческой истории менялись нагрузки, от которых нет программ 

генетической защиты, и теперь приспособление к среде зависит от 

психических возможностей человека во много раз больше, чем от силы его 

мышц, крепости костей и сухожилий и скорости бега. Опасным стало не 

оружие врага, а слово. Эмоции человека, изначально призванные 

мобилизовать организм на защиту, теперь чаще подавляются, встраиваются в 

социальный контекст, а со временем извращаются, перестают признаваться 

их хозяином и могут стать причиной разрушительных процессов в        

организме [4]. 

Психосоматический подход начинается тогда, когда пациент перестает 

быть только носителем больного органа и рассматривается целостно. Тогда 

психосоматическое направление можно рассматривать и как возможность 

«исцеления» от деперсонализированной медицины. 

Психосоматозы – психосоматические болезни в более узком смысле. В 

основе их – первично телесная реакция на конфликтное переживание, 

связанная с морфологически устанавливаемыми изменениями и 

патологическими нарушениями в органах. Соответствующая 

предрасположенность может влиять на выбор органа. Заболевания, 

связанные с органическими изменениями, принято называть истинными 

психосоматическими болезнями, или психосоматозами. Первоначально 

выделяли 7 психосоматозов («holyseven»): бронхиальная астма, язвенный 

колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, ревматоидный артрит, язва 

двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз [5]. Позже этот список расширился 

– к психосоматическим расстройствам отнесли рак [6], инфекционные и 

другие заболевания. 

При наличии эмоционального переживания, которое не блокируется 

психологической защитой, а, соматизируясь, поражает соответствующую ему 

систему органов, функциональный этап поражения перерастает в 

деструктивно-морфологические изменения в соматической системе, 

происходит генерализация психосоматического заболевания. Таким образом, 

психический фактор выступает как повреждающий [7]. 

В период создания психосоматической медицины как науки, 

стремившейся преодолеть разрыв междутелесным и психическим, была 

создана жесткая однолинейная модель психосоматического заболевания. В 

последующем она была заменена представлением о возможности 

возникновения любого заболевания при взаимодействии как физических, так 

и психосоциальных факторов, что привело к многофакторной открытой 

модели болезни. В силу этого обстоятельства на место проблемы узкого 

круга психосоматических расстройств пришел интегральный 

психосоматический подход [7]. 
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Принципы  лечения соматических и психических заболеваний с  давних 

пор зависели от представлений о человеке, которые господствовали в 

соответствующий отрезок времени. Современная  медицина, возникшая в 

результате развития стран Запада, является медициной заболеваний: 

исследуются условия развития,  закономерности, возможности передачи 

болезни. Это все рассматривается зачастую абстрактно, т.е. вне связи с 

пострадавшим человеком.    Распространенность заболеваний  изменилась. 

Тем,  чем  раньше были чума, холера и оспа, сегодня стали сердечно-

сосудистые и легочные заболевания, депрессии, фобии, чувство  тревоги и 

безысходности. С точки зрения истории медицины  это понятно: после 

выдающихся успехов естественных наук в  преодолении инфекционных  

заболеваний в терапии и хирургии было развито примерно следующее 

представление: человек – это машина,  которая должна быть 

отремонтирована, при этом ее нужно смазать, удалить испорченные детали и 

поставить новые. Лечение  сферы  психического проводилось только при 

крайней необходимости, однако сегодня мы уже не можем больше проходить 

мимо того факта, что примерно 60— 80 % всех заболеваний обусловлены 

психикой или по крайней мере опосредованы ею [8]. Головные боли, 

желудочно-кишечные расстройства, нарушения сна, ревматические болезни, 

боль, астма, сердечная недостаточность, сексуальные расстройства, фобии, 

депрессии, навязчивые состояния и т.д. все чаще рассматриваются сегодня с 

точки зрения переживания, переработки переживаний и психических и 

психосоциальных конфликтов. 

Стремление  к  профилактическому,  предупреждающему мышлению,  

тем не менее, является заслугой не только медицины и психологии, но и тех 

институтов, которые вынуждены «устранять» заболевания и их последствия: 

больницы, страховые  компании, политические  и религиозные  организации. 

Таким образом, становится понятным, что болезнь не является больше 

личным  делом и внимание к ней не является больше привилегией 

узкоспециализированных ученых или ответственных  за организацию 

здравоохранения лиц. Пострадавшим является каждый из нас – прямо или 

косвенно. Во всех случаях душевных  или физических происшествий  мы 

можем  обнаружить такие взаимосвязи, когда мы стремимся видеть в 

больных  больше, чем просто носителей симптомов и историй болезни. 

Возникает вопрос: кто болен и кого нужно лечить, человека, который  

представляется пациентом, его семью, его партнера, его подчиненных и 

коллег по работе, общество и его устройство, политиков, которые хотят 

представлять его общественные интересы, или кого-то еще, называющихся 

его терапевтами? Так же ставится вопрос при обыденном обращении с 

психическими больными.  Повышается  спрос на организацию 

психиатрической помощи. Речь уже не идет только о том, что каждой 

определенной болезни должно соответствовать определенное лечение, 

например, направление в психиатрическую клинику. Мы  делаем акцент на 
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вопрос, какое значение для пациента и его семьи имеет определенное 

мероприятие и как оно влияет  на  течение заболевания.Тем самым, важно 

изменить отношение к самому лечению: от психопатологии перейти к 

психотерапии [9].  

Жизнь современного человека насыщена эмоциональными 

переживаниями, а его здоровье подвержено глубокому влиянию двух 

совершенно различных совокупностей факторов окружающей среды − 

физико-химического и микро-биологического фона и психосоциального 

окружения. Снижение уровня жизни, ломка привычных стереотипов, 

непростое социально-экономическое положение в государстве – все это 

заставляет человека находиться в постоянном психическом напряжении, в 

состоянии стресса. Развитию психологического стресса также способствуют 

межличностные конфликты, обиды, чрезмерная ответственность, 

необходимость принимать решения и сильные переживания [10]. 

Исследования канадского физиолога Ганса Селье– автора учения о 

стрессе – показали, что некоторая его часть может быть даже полезной. Она 

мобилизует организм и способствует лучшему приспособлению человека к 

изменяющимся условиям. В небольших дозах Селье называет его «острой 

приправой к повседневной пище жизни». Но если стресс очень сильный и 

долго длится, то это перегружает адаптационные возможности организма и 

приводит к психологическим и физиологическим «поломкам. 

Физиологические «поломки» проявляются в виде заболеваний, называемых 

психосоматическими [11]. 

В научной литературе можно встретить более 60 определений и моделей 

стресса. Сущность учения о психологическом стрессе отражается  в 

содержании его понятия. Американский психолог Ричард Лазарус определил  

психологический стресс как реакцию на особенности взаимодействия между 

личностью  и окружающим миром [12]. По данным В.Д. Менделевича, под  

психической травмой (стрессом) понимают жизненное событие, 

затрагивающее важные стороны существования человека и приводящее к 

глубоким психологическим переживаниям [13]. Это состояние в большей 

степени –  продукт наших когнитивных процессов, образа мыслей и оценки 

ситуации, знания собственных возможностей (ресурсов).  Стресс – это 

защитная реакция организма в ответ на внешний раздражитель, в результате 

которой организм приспосабливается к изменившимся условиям. 

 С другой стороны, стресс является компенсирующей приспособительной 

реакцией: в кровь поступают гормоны и биологически активные вещества, 

которые помогают организму пережить психотравмирующую ситуацию[14]. 

Многолетние исследования по  изучению механизмов развития 

висцеральной патологии при воздействии на человека экстремальных 

экологических и профессиональных факторов позволили сформулировать 

концепцию синдрома хронического адаптивного напряжения. Феномен 

незавершенной адаптации возникает при невозможности адаптироваться к 
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чрезвычайным для данного человека условиям, как геоклиматическим, так и 

микросоциальным. Состояние незавершенной адаптации не может длиться 

бесконечно, и при сбое в регуляторных механизмах наступает 

декомпенсация, проявляющаяся клинической симптоматикой. Несмотря на 

соматический дискомфорт, психологическое состояние улучшается, болезнь 

приобретает самостоятельный смысл и является оправданием несоответствия 

условиям как на уровне организма, так и на уровне психики[15]. 

Наблюдаемый в мире рост числа психически травмированных людей 

приобретает характер глобальной эпидемии. Социальные потрясения, такие 

как войны, революции, межнациональные конфликты, террористические 

акты, охватывают большие группы населения. Травматическое событие,  

эмоциональный стресс, острый и хронический стресс, дистресс [11], 

сверхстресс, психогенный шок, критическое событие, посттравматическое 

стрессовое расстройство, психогения – и это еще не полный перечень 

терминов, определяющих последствия психической травмы. Психические и 

органные  последствия этих стрессов полиморфны и известны как 

«психосоциальный стресс», вызывающий постстрессовое расстройство [16]. 

Основным механизмом развития соматизированных  расстройств после 

стресса является механизм самой стрессорной реакции, которая 

заканчивается на концевом органе. Концевым называют орган, в котором 

после его активации  проявляются   клинические признаки стрессового 

процесса.  К концевым органам относятся сердечно-сосудистая система, 

желудочно-кишечный тракт, кожа, дыхательная система. Стресс 

опосредованно, через нервные и гуморальные механизмы, возбуждает те 

органы и системы, активация которых необходима для общего 

адаптационного синдрома, реализующего реакции «боевая тревога» и 

«битва-бегство». Многие  исследователи и клиницисты сердечно-сосудистую 

систему считают основным концевым органом стрессорной реакции.  На 

втором месте по частоте находятся желудок и кишечный тракт, которые чаще 

всего реагируют на эмоции ярости и гнева [17]. 

В ответ на длительное психологическое перенапряжение, высокую 

личностную и реактивную тревожность в организме возникает диссоциация 

тропных функций гипоталамо-гипофизарной системы, нарушение 

физиологических связей  в системе гипоталамус-гипофиз-щитовидная 

железа, гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Критерием адаптированности 

является оптимальная  выработка ключевых  ферментов основных видов 

обмена. Ценой адаптации служит повышение энергообразования, что 

приводит к активации системы свободнорадикального окисления липидов и 

развитию «оксидативного стресса». Последний является мощным фактором 

для повреждения большинства органов [15]. 

Считается, что в условиях воздействия на человека психической травмы 

(стресса) возникает альтернатива: либо в связи со стрессоустойчивостью и 

под влиянием методов психологической защиты, человек остается 
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психически и соматически здоровым, либо он заболевает неврозом или 

психосоматическим страданием [13]. 

Реакцией личности на стресс или фрустрацию могут быть, с одной 

стороны, невротические симптомы, среди которых преобладают 

психологические и психопатологические проявления, с другой – 

психосоматические расстройства. Эти группы нарушений демонстрируют 

различные способы переработки внутриличностного конфликта –  

психического и соматического. Первый способ может проявляться как в 

условиях острого, так и  хронического стресса; психосоматический же способ 

в большей степени связан с хроническим воздействием фрустрации и 

стресса. Влияние хронического стресса на формирование 

соматовисцеральной симптоматики было   наглядно отмечено   в   работе 

Л.Е. Панина и  В.П. Соколова [18]. 

По мнению некоторых исследователей, альтернатива существует и 

внутри патогенетического пути: психосоматические заболевания возникают 

у тех, кто в силу особенностей личности не может позволить себе 

невротический тип реагирования, демонстрацию тревоги или страха, 

фиксацию на своих ощущениях [19]. 

Большую роль в формировании психосоматической патологии играют не 

только психологическая травма, но и посттравматическое стрессовое 

расстройство, возникающее как затяжная реакция на стрессовое событие. 

Последующее переживание психической травмы в виде навязчивых 

воспоминаний (реминисценций), кошмарных сновидений, отчуждение от 

других людей, утрата интереса к жизни с формированием эндогенной 

депрессии  и эмоциональная притупленность способствуют возникновению 

глубокого внутриличностного конфликта. Подобное психическое состояние 

нередко провоцирует  аномальные формы поведения, желание отстраниться 

от реальности, уйти в мир фантазий и грез с помощью наркотических 

веществ и алкоголя, которые, в свою очередь, усиливают психологическое 

напряжение и ускоряют развитие патологий [13]. 

Человек, находящийся в гармоничных отношениях со своей средой, 

может перенести экстремальные органные и психические нагрузки 

безболезненно. Однако в жизни встречаются личностные проблемы, которые 

вызывают настолько тягостную фиксацию и душевный разлад, что в 

определенных жизненных ситуациях приводят к формированию негативных  

эмоций и неуверенности в себе. Именно в сложных ситуациях 

психосоматически «отягощенные» пациенты, проявляющие эмоциональную 

подавленность, не могут правильно оценить и описать свое состояние  [7].     

 

Заключение 

Таким образом, на первый план выступают не столько важность или 

интенсивность психотравмирующего воздействия, сколько повторяемость, 

однотипность и длительность микротравм [9]. Ведущими механизмами 
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этиопатогенеза психосоматических заболеваний признаются 

психосоциальные факторы, среди которых  важную роль  играют длительное 

психическое напряжение, интрапсихический невротический конфликт, а 

также острые психотравмирующие ситуации в сочетании с личностными 

особенностями субъекта [20]. 

Дальнейшее изучение проблемы психосоматики, а также ответы на 

возникающие и уже поставленные перед нами вопросы, требуют проведения 

серьезных научных исследований, так как доказательная база в настоящее 

время не достаточно обширна. Изучение этой проблемы, на мой взгляд, 

очень важно и актуально, так как решая ее, будут также решены многие 

проблемы современной медицины, в области профилактики, 

прогнозирования и лечения «спонтанно» возникающих заболеваний. 

Resume 

This article describes the main aspects and views of leading scientists on the 

issue of Psychosomatics. I presented and analyzed the various facts taken from 

scientific works of domestic and foreign scientists: psychologists, medics and 

biologists. As a result of the analysis, an association between psycho-emotional 

state of the person and the occurrence of pathological changes in the body, against 

the backdrop of prolonged stress.Also, the findings of the further study of this issue 

for a possible solution to the problems of modern medicine, prevention, prognosis 

and treatment of  "spontaneously" emerging diseases. 

Keywords: Psychosomatics, somatopsihologiya, psycho- emotional stress, 

psychosomatics diseases, mental factor, the method of experimental neurosis, the 

doctrine of the stress syndrome, chronic stress adaptive, personalized medicine. 

 

Тҥйін 

Бұл мақалада психосоматика мәселесі бойынша негізгі аспектілер және 

жетекші ғалымдардың кӛзқарастары қарастырылған. Ұзақ мерзімдегі 

күйзелісі салдарында адамның психо-эмоцональдық жағдайы мен ағзадағы 

потологиялық ӛзгерістер пайда болуы арасындағы байланыс анықталған. 

Соны мен қатар қазіргі замаңғы медицинадағы мәселелерінің шешімі, 

болжамдау және емдеу аясында бұл сұрақты кейінірек зерттеу қажеттілігі 

туралы қорытындылар келтірілген. 

 

Тірексӛздер: психосоматика,  соматопсихалогия,  психо – эмоционалдық 

күйзеліс,  психосоматоздар,  психикалық фактор, эксперименталдық невроз 

әдістемесі, күйзелістуралыоқу, қалыптыбейімделукүйзелісінің синдромы, 

ӛзбетінше зерттеу медицинасы. 
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Аннотация 

Казахстан, являясь многокультурным обществом, испытывает потребность в 

новом мировоззрении, направленном на интеграцию культур и народов с 

целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. В этой связи 

повышается уровень требований современного общества к профессионалу, 

его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 

жизнедеятельности. Потребности образовательной практики порождают 

необходимость в поликультурной подготовке педагога в области 

иноязычного образования. 

Ключевые слова: поликультурное образование, диалог культур, 

полиэтничность, лингвосоциум, толерантность, ценность, 

этноориентированная личность, кросскультурная грамотность. 

 

На рубеже 20 – 21 веков отмечается глобализация мира, 

предполагающая сближение народов, усиление их межкультурного 

взаимодействия. В вопросах глобализации тесно переплетаются  шесть 

аспектов: политический, экономический, образовательный, 

информационный, лингвистический и культурологический. Глобализация 

соприкасается и с вопросами поликультурного  и межэтнического 

взаимодействия между народами. Тенденции современного общества в 

социальном, культурном, экономическом, политическом планах привели к 

образованию поликультурного социума. Поликультурный социум – такое 

образовательное пространство, в котором проживают и обучаются 

представители разной этнолингвистической, религиозной и социально-

экономической принадлежности.   

Глобализация в целом оказывает позитивное влияние на 

экономическую, политическую и социокультурную ситуацию в мире, но в то 

же время несет угрозу стирания самобытности народов. Изменения, 

происходящие в современном мире, указывают на необходимость создания 
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единого геополитического пространства на основе интеграции культур и 

народов с целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. Все 

это обосновывает значимость поликультурного образования, целью которого 

выступает формирование человеческой культуры, творческой личности, 

способной к продуктивной деятельности в поликультурной среде.  Сегодня в 

мире существуют вопросы для решения которых требуются усилия 

множества стран или населения всего мира. Поэтому современная 

действительность ставит перед образованием задачу воспитания молодежи в 

духе мира и уважения всех народов и формирования умения общаться и 

сотрудничать с людьми различных национальностей, вероисповеданий, 

социальных групп, понимать и ценить своеобразие культур других народов.  

А.В. Кирьякова отмечает, что меняющееся образование в 

изменяющемся мире привело к пониманию необходимости выработки новой 

стратегии университетского образования в контексте глобализации. 

Межкультурная коммуникация в настоящее время может быть также названа 

императивом университетского образования. Прежде всего, потому, что 

университетское образовательное пространство университета не может быть 

монокультурным [1]. 

По мнению С.Г. Тишулиной, растущее осознание мировой 

общественностью обострения противоречия между повышением уровня 

полиэтничности социальной среды, в которой живет и трудится человек, и 

его неподготовленностью к изменяющимся условиям жизни, выдвинуло это 

направление в развитии образования на первый план.  Назначение же 

поликультурного образования реализуется посредством признания 

человеческой национальной культуры фактором развития образования и 

необходимости его осуществления в контексте диалога культур [2].  

Согласно Т.Д. Гальсковой активизация диалога культур, политических 

и экономических контактов между государствами повышает прагматическую 

значимость владения иностранными языками. В этих условиях особенно 

важен поиск механизма превращения многообразия языков и культур из 

фактора, препятствующего диалогу между представителями разных 

лингвосоциумов, в средство взаимного понимания и обогащения, в 

инструмент творческого развития социально активной и самостоятельной 

личности. К такому «механизму» можно с полным правом отнести языковое 

образование, базирующееся на межкультурной парадигме и 

провозглашающее в качестве своего ведущего принципа — принцип 

многоязычия и поликультурности, обеспечивающий социальную и 

академическую мобильность молодежи [3]. Т.Д. Гальскова отмечает, что «в 

наступающем новом многомерном и многокрасочном с точки зрения языков 

и культур мире устаревшая ценность опыта уступает ценности творчества, 

ценности развития личности в динамично изменяющемся мире. Этот факт 

также подчеркивает важность языкового образования, базирующегося на 

межкультурной парадигме. Социальная и академическая мобильность лично-
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сти призвана помочь ей глубоко чувствовать свою принадлежность к 

родному народу и одновременно осознавать себя гражданином страны и 

субъектом поликультурной и мультилингвальной мировой цивилизации» [3, 

55]. 

Возрастающий интерес к огромному социализирующему и 

воспитательному потенциалу иностранного языка обусловил появление и 

стремительное развитие такого направления как «языковое поликультурное 

образование». Именно поликультурное образование студентов средствами 

иностранного языка играет важную роль в процессе их развития, воспитания 

и культурного самоопределения.  

Поликультурное образование составляет интегративную часть общего 

образования и ориентировано на формирование индивида, готового к 

активной созидательной деятельности в развивающейся среде, 

сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к 

пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические 

общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных 

национальностей, верований [2]. 

Назначение поликультурного образования реализуется посредством 

признания человеческой национальной культуры фактором развития 

образования и необходимости его осуществления в контексте диалога 

культур. Целями поликультурного образования являются: 

 формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций 

личности по отношению к своей собственной культуре,   

 создание поликультурной среды как основы взаимодействия личности 

с элементом других культур; 

 формирование способности индивида к культурному личному 

самоопределению[2]. 

Основные понятия, лежащие в основе поликультурного образования – 

образование и культура. 

Как отмечает Л.В. Колобова, раскрытие сущности поликультурного 

образования требует глубокого осмысления многомерных и сложных связей 

культура – образование, культура – человек, культура – окружающий мир, 

культура – общество. Л.В. Колобова под образованием понимает успешную 

социализацию индивида, активно осваивающего культурное наследие 

человечества и такое толкование, связывающее образование и культуру, 

представляется особенно актуальным, ибо в процессе поликультурного 

образования осуществляется совместное движение обучающих и обучаемых 

к целям образования, опосредованное культурным содержанием и методами 

его усвоения [4]. 

Одним из ведущих западных специалистов по проблеме интеграции 

культуры и образования является американский психолог и педагог Джером 

Брунер. Дж. Брунер утверждает, что обучение лишь частично отражает то, 

каким образом культура подготавливает ребенка к жизни. Задачи, стоящие 
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перед образовательным учреждением, обретают смысл лишь в более 

широком контексте, когда речь идет о том, чего общество стремится достичь 

с помощью образования. Согласно Дж. Брунеру невозможно исследовать 

умственную деятельность человека вне ее культурного пространства [5].  

Существенное влияние на развитие поликультурного образования в 

различных странах мира оказывают процессы, происходящие сегодня 

непосредственно в системе образования. Казахстанское образование 

становится все более открытым по отношению к индивиду, к социуму, миру 

в целом [4]. 

Л.В. Колобова отмечает, что для современных образовательных систем 

содержание поликультурного образования должно отвечать таким 

критериям, как: 

 отражение в учебном материале гуманистических идей, идей свободы и 

ненасилия; 

 характеристика уникальных этнических, национальных самобытных 

черт в культурах народов Казахстана и мира; 

 раскрытие в культурах казахстанских народов общих элементов 

традиций, позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии; 

 приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие процесса 

глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных 

условиях; 

 гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала; 

 демократизм, базирующийся на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и детей, предоставлении последним свободы 

жизнедеятельности в семье, школе, в социальной среде; 

 толерантность, терпимость киного рода взглядам, нравам, привычкам, к 

особенностям различных народов, наций, религий; 

 компетентность, т. е. необходимость формирования особых 

способностей по овладению знаниями, воспитания интеллектуальной 

личности, способной решать задачи творческого характера в 

поликультурном обществе; 

 базовое основание содержания поликультурного образования, в качестве 

которого призван выступить гуманистический, ценностно-

культурологический подход. 

Проблема поликультурного образования на мировом, региональном и 

республиканском уровнях не только является актуальной, но и отражает 

реальную действительность, обладает тенденцией к развитию [4].  

Поликультурное образование рассматривается как особый способ 

формирования определенных социально-установочных и ценностно – 

ориентационных предрасположенностей, коммуникативных и эмпатических 

умений, что позволяет будущему специалисту осуществлять интенсивное 
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межкультурное взаимодействие и проявлять понимание других культур, а 

также толерантность по отношению к их носителям.  

Развитие толерантности является объективной потребностью 

современного общества. В условиях формирования новых социально-

экономических отношений особое значение приобретает проблема научно-

обоснованной адаптации системы образования к ним.  

Согласно Н.Г. Марковой основную роль в формировании толерантных 

взаимоотношений между людьми отводили и отводят образованию, которое 

традиционно трактуют как процесс и результат усвоения человеком опыта 

накоплений в виде системы знаний, умений и навыков, отношений и 

рассматривают как часть социализации. Формируя личность будущего 

специалиста в любой области посредством развития у него культуры 

межнациональных отношений, вуз одновременно определяет жизнь 

будущего подрастающего поколения. Поэтому умение последующих 

поколений во многом зависит от качества сегодняшней подготовки студентов 

высшей школы, от обновления и демократизации общества, в целом, 

овладения культурой межнациональных отношений. Проблема 

формирования культуры межличностных и межнациональных отношений 

решается, прежде всего, через поликультурное воспитание. Поэтому 

проблема поликультурного образования привлекает все большее внимание 

ученых, деятелей культуры и образования, политиков [6]. 

Высшее учебное заведение имеет потенциальные возможности для 

разрешения проблемы формирования толерантности, оказывает наибольшее 

воздействие на студентов, целенаправленно и систематично влияя на процесс 

развития самосознания их личностей [7]. 

Понятие «толерантности» формировалось на протяжении многих 

веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Лингвисты  понимают  под  

толерантностью  терпимость, снисходительность  к  чужим  недостаткам.  

Политологи  рассматривают толерантность как способность человека, 

сообщества, государства слышать и уважать мнение других, невраждебно 

встречать мнение, отличное от своего.  

Согласно Н.Г. Марковой толерантность является образовательным 

компонентом взаимодействия между людьми, принадлежащим к разным 

этносам, культурам, традициям, религиям [6].  

В понимании Р.Р. Валитовой,  «толерантность – это моральное  

качество личности,  характеризующее  терпимое  отношение  к  другим  

людям, независимо  от  их  этнической,  национальной  либо  культурной 

принадлежности,  терпимое  отношение  киного  рода  взглядам,  нравам, 

привычкам;  необходима  по  отношению  к  особенностям  различных 

культурных групп или к их представителям»[8, 34].  

Л.В. Колобова подчеркивает, что поликультурное образование должно 

быть направлено на раскрытие и проявление лучших человеческих качеств, 
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национального самосознания и межнациональной толерантности с целью 

сближения народов и культур [9].  

Для формирования толерантности  должна быть поликультурная среда, 

среда, владеющая не только отечественными культурными ценностями, но и 

ценностями, принадлежащими всему человечеству. На современном этапе 

перед всеми учебными заведениями стоит задача поликультурного 

образования подрастающего поколения. Поэтому важным условием является 

создание поликультурной среды, способствующей признанию культурной 

самобытности народов и формированию политолерантности [6]. 

По мнению Е.А. Пугачевой «формирование толерантности студентов 

предполагает понимание каждым человеком уникальности других народов, 

многообразия их культур и исторических особенностей; целенаправленное и 

планомерное, систематическое обучение отказу от насилия; привитие 

уважения к другим, солидарности и сопричастности, которые базируются на 

осознании и принятии собственной самобытности, способности к признанию 

мужественности человеческого существования в различных культурных и 

социальных аспектах» [7, 14].Поликультурное образовательное учреждение 

рассматривается Е.А. Пугачевой как локальное социальное образование, 

которое является модулем целостного поликультурного образовательного 

пространства. Это не просто институт формирования знаний, умений, 

навыков и организации воспитательного влиятельности, в котором 

осуществляется соединение общекультурного, социального, собственно 

образовательного и личностного. Кроме того, это особый подуровень 

существования педагогической деятельности, на котором 

общеобразовательное учреждение предстает как часть конкретной 

общественной структуры города, обеспечивающая педагогическую 

поддержку адаптации личности в поликультурной среде [7]. 

Л.В. Колобова отмечает, что «в многонациональном сообществе  

ребенок формируется под влиянием поликультурной среды и должен 

адаптироваться к ней. Критерием успешности воспитания может считаться 

только усвоение ценностей многих культур, а не замкнутость в рамках одной 

из них» [9, 111]. 

Образ толерантной личности сочетает важнейшие характеристики, 

отражающие психолого-этические линии человеческих отношений: 

гуманность, рефлексивность, свобода, ответственность, защищенность, 

гибкость, уверенность в себе, самообладание вариативность, перцепция, 

эмпатия, чувство юмора [10].  

В своей работе В.П. Комаров и О.В. Исаева определяют следующие 

направления педагогической деятельности в процессе формирования 

толерантности:  

 активизация интереса к жизни и деятельности различных культурных, 

национальных, конфессиональных, социальных групп и воспитание 

адекватного восприятия их своеобразия; 
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 формирование целостного представления о теории и практике 

толерантного общения и взаимодействия; 

 пропаганда общечеловеческих ценностей, основанных на достижениях 

мировой культуры; 

 воспитание этических и правовых норм поведения в межличностном 

общении; 

 развитие способности к прогнозированию конфликтных 

межличностных ситуаций и их упреждению; 

 воспитание культуротворческих способностей в толерантном общении, 

опирающихся на умения присваивать и преобразовывать накопленный 

человечеством мировой опыт.  

В содержании высшего образования выделено три блока формирования 

толерантности: 

 обеспечивающий возможность личности самоидентифицироваться по 

принадлежности к той или иной культуре, общности, социальной 

группе; 

 создающий условия для вступления личности в равноправный диалог с 

имеющимся инокультурным, инонациональным, 

иноконфессиональным, иносоциальным окружением; 

 обеспечивающий возможность включенности личности в современные 

мировые общецивилизационные процессы [10, 117]. 

Таким образом, поликультурное образование предполагает развитие 

позитивного опыта общения с людьми различных наций, создает основу для 

взаимообогащения культур, поликультурная образовательная среда 

позволяет воспитывать студентов в духе толерантности в условиях реального 

диалога культур. 

В представленных формулировках целей и задач различных подходов к 

поликультурному образованию четко прослеживается тенденция к их 

усложнению, повышению требований: от знакомства с чужой культурой и 

воспитания терпимости к ней до анализа собственной системы ценностей и 

поиска новых масштабов и образцов поведения. 

В своем исследовании В.И. Бондаренко подчеркивает, что 

существенную роль в поликультурном образовании играет изучение 

общечеловеческих ценностей и мировой культуры. Эти ценности являются 

отражением человеческих отношений, верований и жизненного опыта. 

Ценности могут быть и сугубо личными, но наиболее важные из них 

одинаковы для людей одной нации, культуры или религии. Существуют, 

однако, ценности универсальные, распространенные столь широко, что они 

даже в какой-то мере определяют, что значит быть человеком. Для 

поликультурного образования важны как универсальные ценности, которые 

определяют групповую принадлежность и создают уникальные культуры и 



198 

 

взгляды на мир, так и сугубо личные, которые помогают каждой личности 

взаимодействовать друг с другом [11].  

По мнению А.А. Поляковой категория «ценность» является связующим 

звеном между культурой, диалогом (полилогом) культур и образованием 

[12]. Диалог культур выступает в качестве методологического принципа 

совершенствования высшего образования, интенсифицирует процесс 

развития аксиологического потенциала личности студента вуза. Развитие 

аксиологического потенциала личности студента предполагает присвоение 

личностью в образовательном процессе вуза ценностных смыслов диалога 

культур. Динамика развития этого потенциала представлена прохождением 

ряда этапов: полиаккультурации, аксиологизации, построение жизненной 

перспективы. «Полиаккультурация личности – этап вхождения личности в 

мир диалога культур посредством учебно-познавательной деятельности. 

Средой познания здесь служит поликультурное образовательное 

пространство, инструментом познания – язык» [12, 102]. Кроме того, 

развитие аксиологического потенциала личности предполагает изменение 

или развитие образа «Я» в мире людей, а не только в мире новых 

социокультурных структур. В образовательном пространстве становится 

возможной ориентация студента на общечеловеческие ценности в культуре, 

на ценности образования, воспитания, удовлетворение духовных 

потребностей личности в самоуважении, саморазвитии; формирование 

жизненной позиции личности, ее творческой самостоятельности, активности, 

инициативы, то есть обеспечение интеллектуального, нравственного 

развития личности [12]. 

Н.Г. Маркова говорит о том, что на современном этапе перед всеми 

учебными заведениями стоит задача поликультурного образования 

подрастающего поколения и важным условием является создание 

поликультурной среды, способствующей признанию культурной 

самобытности народов и формированию политолерантности. Понимание и 

признание культуры другого народа –  важнейший шаг по развитию у 

подрастающего поколения политолерантного сознания, что является 

показателем восприятия и принятия многообразия мира. Знание культурных 

этносов, национальностей развивает этноориентированную личность, 

способную к творческому саморазвитию в поликультурном обществе [6]. Н.Г 

Маркова считает формирование кросскультурной грамотности 

первоочередной задачей, поскольку обучение в вузе связано с интенсивным 

развитием у студентов общечеловеческих ценностей, формированием 

мировоззренческих позиций и убеждений. Кросскультурная грамотность 

рассматривается как основа национального общения и взаимного понимания.  

По определению Н.Г. Марковой,  кросскультурная грамотность – «сложное 

системное образование, которое в себя включает знание, понимание, 

уважение языка, традиций, обычаев и национальной психологии того или 

иного этноса или народа» [6, 156].  
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Таким образом, поликультурное образование направлено на создание 

творческой, толерантной личности, способной создать материальные и 

духовные богатства, воспитанной на национальных и общечеловеческих 

ценностях. В условиях интеграции казахстанских вузов в международное 

научно-образовательное пространство, диалога цивилизаций, ментальностей 

и культур стратегия образования и воспитания обеспечивает объединение 

национальных и глобальных ценностей, формирование широкой 

профессиональной идентичности специалистов разных стран на основе 

принципа толерантности. Консолидирующий эффект для специалистов в 

поликультурной среде представляют такие ценности, как профессионализм, 

компетентность, самореализация, инициативность, ответственность, умение 

работать в команде, креативность, а язык способствует осознанию 

отраженных в нем ментальных особенностей нации, при овладении 

которыми можно быть адекватно понятым носителями языка. 
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Resume 

Multicultural education is aimed at creating a tolerant personality, capable of 

creating the material and spiritual wealth, brought up on national and universal 

values. In the context of integration of Kazakhstan universities into international 

scientific and educational space, a dialogue of civilizations, cultures and 

mentalities, strategy of education and up-bringing provides the integration of 

national and global values, the formation of a broad professional identity of experts 

from different countries based on the principle of tolerance. The consolidating 

effect for professionals in a multicultural environment are values such as 

professionalism, competence, self-realization, initiative, responsibility, teamwork, 

creativity and the language promotes the awareness of reflected in its mental 

peculiarities of the nation that can be adequately understood by native speakers. 

Key words: Multicultural, toleranceсe, scientific, international, integration. 

Тҥйін 

Полимәдени білім беру  ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға 

тәрбиелеген материал құру қабілетті толерантты тұлғаны, және рухани 

байлық, құруға бағытталған. Халықаралық ғылыми және білім беру 

кеңістігіне, ӛркениеттер, мәдениеттер және менталитеттік үнқатысуы, білім 

беру стратегиясы мен тәрбиелеу ұлттық және ғаламдық құндылықтарының 

интеграциясын қамтамасыз етеді.  

Тірек сӛздер: Халықаралық, ұлттық, байлық, құндылықтар, стратегия, 
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Аңдатпа: Этникалық үрдістердің жүргізілуіне бірден бір себепші тіл 

және оның саясаты. Қазақстанда тіл саясаты мен мемлекеттік үрдістер-саяси 

тұрақтылықты нығайтудың басты факторы. Елімізде тіл саясатын дамытуға, 

жаңартуға, мемлекеттік бағдарламалар дайындауға ерекше кӛңіл бӛлінеді. 

Бұл мақалада Қазақстанда тіл саясатының негізгі мақсаты айқындалғаны 

туралы айтылады. 

Тірек сӛздер:тіл, тілдік саясат, этнотілдік  үрдіс,этнос 

Қазақстан – кӛп ұлтты (кӛп диаспоралы) мемлекет. Кӛші-қон үрдістерін 

кӛп қабылдаған. Қазақстан этникалық жағынан біртұтастық сипатынан 

айырылды: бүгінде Қазақстанда 126 ұлт ӛкілі (оның ішінде 43 диаспораның 

саны 200-ден аспайды, 14 диаспораның саны 10 адамдай ғана) ӛмір сүруде. 

Осы этнос ӛкілдерін бір шаңырақ астына жинаған тәуелсіз қазақ елі 

мемлекеттік бағдарлама негізінде, тілдік саясат аясында этнотілдік үрдістер 

жүргізуде. Сол үрдістерге талдама жасамас бұрын алдымен тіл, тілдік саясат 

және этникалық үрдіс ұғымына  түсінік  берейік.  

Бүкіл әлемде әр түрлі мыңдаған тілдер қолданыста. Соған қарамастан біз 

тілдер туралы сӛз еткенде, бір ғана тілді айтып қоймай, адамзатты 

біріктіретін тұтас бір тіл туралы айтқанымыз жӛн. Кез келген мемлекеттің 

саяси жүйесі тұрақты даму нәтижесінде ӛзінің бәсекеге қабілеттілігін 

кӛрсетіп, алдыңғы дамушы елдердің қатарында болуға талпынады. Бұл 

тұрақтылықтың бірден бір кӛрінісі – ұлтаралық қатынастардың біртұтас 

сипаты. Яғни елдегі тіл саясаты  кӛп этносты мемлекеттерде этностардың 

бір-бірімен сыйластыққа және бейбіт ӛмір сүруіне негіз болады. Қазіргі 

қоғамда түрлі ұлт пен мемлекеттер арасында саяси, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени қарым-қатынастың күшеюіне байланысты тілдің 

әлеуметтік-байланыстық рӛлі үздіксіз артуда. Екітілділік, кӛптілділік 

мәселелері ӛзекті. Ұлттық сана-сезімнің ӛсуіне байланысты халықтың ӛз 

тілдерін қайта жаңғыртуға, ӛзіндік ұлттық мәдениетін сақтауға деген 

құлшыныстары ӛсе түсті. Алайда, тіл этнос аралық қақтығыстардың 

себепшісі ретіндегі үрдісінің алдын алып, ұлтаралық түсінушілік пен 

тұтастыққа қызмет етуі керек. 

 Тіл – осынша халықтың басын біріктіретін ірі факторлардың бірі. Тіл – 

саясат үшін қатынас құралы. Тіл – тарихты тереңіне бойлатып, ӛнер мен 

мәдениеттің кәусар бұлағына сусындататын рухани әлеміміздің сарқылмас 

қазынасы. Тіл–халық игілігі. Тіл–әлем туралы ұлттық кӛрініс ерекшелігін 

танытушы және соны дәйектеуші құрал. Сонымен қатар, тіл – ұрпақтан 

ұрпаққа  біліммен ақпаратты  аманат ету құндылығын қамтамасыз ететін 

тарихи құбылыс. Тіл – коммуникация қызметін жүзеге асыратын қоғамның 
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ең маңызды саласының бірі. Сондай-ақ, тіл – этниканы байланыстырушы 

құрал. Этникалық үрдістердің құрушысы. [1.3] Этникалық үрдістердің 

ерекшелігі  және  этносаяси үрдістердің ішкі саяси жағдайға ықпалы 

этностың әртүрлі компоненттерінің ӛзгеруі (рухани және материалдық 

мәдениеттің жеке элементтері, тіл, әлеуметтік құрылымдар, сана т.б.), тарихи 

даму барысында этникалық үрдістер атауына ие болған. Этникалық 

қоғамның ӛзгеруі немесе этникалық үрдістер адамзаттың әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуымен бірге жүріп бір-бірімен тығыз 

байланысты болады. Бұл ӛзгерістерді тудыратын үрдістердің этникалық 

қауымдастық жақтарына әсер етуі әр түрлі. Алғашқы қауымдық құрлыстан 

қазіргі кезеңге дейінгі қоғамдық тарихи формацияның ауысып отыруына 

байланысты олардың ішінде ең әуелі әлеуметтік-экономикалық үрдістерді 

бӛліп алуымыз қажет. Мәнді ӛзгерістерге алып келетін этностардың ӛзара 

әрекетін этникалық үрдіс деп атайды. Оның эволюциялық және 

трансформациялық бағыттары болады. Эволюциялық бағыты этностың 

негізгі элементтерінің, ең алдымен тілжәне мәдениеттің сапалы ӛзгерісін 

білдіреді. Трансформациялық этникалық үрдіс ұлттық тиесілікті алмастыруға 

алып келетін ӛзгерістерді қамтиды, оның негізгі этапы этникалық ӛзіндік 

сананың алмасуы болып табылады. Этникалық  үрдістердің  жүргізілуіне  

бірден бір себепші тіл және тіл саясаты.  

Тіл саясаты дегеніміз– ұлт саясатының ажырамас бӛлігі; белгілі 

субьектілердің (мемлекеттік билік, қоғамдық топтар, партия т.б.) тіл дамуына 

саналы әрі мақсатты түрде ықпал етуінің теориясы мен практикасы. 

Тілдердің  қызмет етуіне мақсатты және ғылыми негізде басшылық ету, 

тілдік қатынас құралдарының жаңа түрлерін жасау, оны жетілдіру; ұлт 

мәселесі бойынша тілге қатысты  мемлекеттік  саясаттың  аспектілері[2.51]. 

Бүгінде тіл саясаты мен мемлекеттік үрдістер полиэтникалық 

Қазақстанда саяси тұрақтылықты нығайтудың  басты факторы болып 

табылады. Сондықтан, республикада тіл саясатын дамытуға, жаңартуға, 

мемлекеттік бағдарламалар дайындауға ерекше кӛңіл бӛлінеді. Сондықтанда 

Қазақстан республикасында тіл саясатының негізгі мақсаты анықталған деп 

айтуға толық негіз бар. Сӛзімізге дәлел ретінде қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесін кӛтерумен қатар, конституцияда  анық  кӛрсетілгендей  орыс 

тілінің құқығына нұқсан келтірмеужәне басқа ұлттар тілдерінің дамуына да 

бар мүмкіндіктерді туғызу арқылы мемлекет кӛпқырлы тіл саясатын жүргізіп 

отыр. Жоғарыда  айтып ӛткеніміздей, бүгінде Қазақстан Республикасында тіл 

саясатының құқықтық-саяси базасы құрылған. Олар:ерекше  шешуші 

маңызға ие болған Конституция және 1997 жылғы қабылданған«Тіл туралы » 

заң. Осы негізде президенттің жарлығымен (7 ақпан, 2001 ж) «Тілдерді 

қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (2001-2010), сонымен 

бірге мемлекеттік  үрдіс «Үш тұғырлы тіл» мәдени жобасы бекітілді[3.5]. 

Осы бағдарламаларға  қысқаша  талдама  жасай  кетсек. 
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Кӛпұлтты Қазақстанда тіл туралы заң жобасын жасау және заңды 

қабылдау ӛте қиын да жауапты процесс. Ең үлкен қиындық «Тіл туралы 

заңды» қоғамға енгізу істерінің күрделілігінде. «Тілдерді қолдану мен 

дамытудың» мемлекеттік бағдарламасында кең кӛлемде тіл саясатын 

жүргізу міндеттері қарастырылған. Қазақ тілін мемлекеттік басқару тіліне 

айналдыру, мемлекеттік тілдің саяси-құқықтық негіздерін  жетілдіру,барлық 

мемлекеттік органдарда іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуді толық 

қамтамасыз ету тіл саясатының негізгі міндеттері ретінде аталады. 

Бағдарламаның басты жетістігі – нақтылығында. Қысқа әрі нақты, шағын, 

түсінікті жасалған тілді дамыту міндеттері айқындалады. Орындалу мерзімі 

және оған  жауапты адамдар бекітілген. Бағдарламаның шынайы түрде 

жүзеге асырылуының алғышарттары қалыптасқан. Бағдарламаның атап айта 

кететін бір жағы – еліміздегі басқатілдердіңдамуымен қалыптасуына да 

ерекшекӛңіл бӛлінген. Объективті принциптерге негізделген тілдерді дамыту 

бағдарламасының саяси мәні зор. 

Тағы бір саяси әрі мәдени маңызы бар мемлекеттік тілдік үрдістердің 

бірі елбасының 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа 

жолдауында кӛрініс тапқан «Үш тұғырлы тіл» мәдени жобасы. «Үштұғырлы 

тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында ӛткен 

Қазақстан халқы Ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал халыққа 

жолдауында ―Тілдердің үштұғырлылығы‖ атты мәдени жобаны кезең-

кезеңмен іске асыруды ұсынды. Қазақстан халқының рухани дамуымен 

қатар, бұл идея ішкі саясатымыздың жеке бағыты болып белгіленді. Яғни, 

идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей 

пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ 

тілі–мемлекеттік тіл, орыс тілі–ұлтаралық қарым-қатынас тілі және ағылшын 

тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Басқаша айтқанда, 

үштұғырлы тіл идеясын мынадай қарапайым әрі түсінікті формуламен 

кӛрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және 

ағылшын  тілін үйренеміз.  

Айта кетелік, үштұғырлы тіл жай ғана әдемі тұжырымдама немесе тілдік 

саясаттың жаңа формасы ретінде пайда болған жоқ, ол – ӛмірлік 

қажеттіліктен туындаған игілікті идея. Ӛйткені, қазіргі кезде күллі әлемге 

есігін айқара ашып, ―ақылды‖ экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап 

дамуда. Ал бұл бағыттағы толайым табыстарға, ілім-білімге алып барар жол–

ғаламшардағы үстемдік құрған тілдерді үйрену. Қай заманда болсын, 

бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар ӛзінің коммуникациялық 

және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Мысалға, ежелгі 

Мысырдың ӛзінде бірнеше тілді білетін мамандар иерархиялық сатымен 

жоғарылап, кӛбіне салық тӛлеуден босатылған. Сондай-ақ, бүгінгі 

Еуропадада кӛп тілді меңгерушілік жалпыға ортақ норма болып саналады. 

Яғни, бүгінгі таңда ТМД мен Орталық Азияның кӛшбасшы мемлекетіне 

айналған Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке 
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ұмтылуындағы бірінші баспалдағы. Ӛйткені, бірнеше тілде еркін сӛйлей де, 

жаза да білетін қазақстандықтар ӛз елінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті 

тұлғаға айналады [4, 86]. 

Атап айтарлығы, кӛпұлтты Қазақстанның жағдайында ―Үштұғырлы тіл‖ 

ұлттық жобасы қоғамдық келісімді нығайтудың негізгі факторы болып 

саналады. Алайда, еліміздегі негізгі үш тілді дамытуға басымдық беру – 

басқа халықтардың тілдерін  назардан  тыс қалдыру деген сӛз емес.  

Қорыта келе этностардың этникалық болмысының сақталуының басты 

белгісі–ана тілі. Қазақ ұлтын топтастырудың негізгі құралы – қазақ тілі 

екендігі баршамызға белгілі. Мемлекеттік мәртебеге ие болған қазақ тілі енді 

жалпыұлттық интеграцияның құралы болуға міндетті. Сонымен қатар, 

қоғамдағы басқа тілдерге де қолдау қажет. Орыс тіліне, басқа диаспоралар 

мен этникалық топ тіліне, сондай-ақ жаһандану жағдайында ӛмір сүріп 

отырғандықтан шетел тілдеріне мемлекеттік қолдау кӛрсету қажет. 

Қоғамдағы тіл саясатының ӛзекті мәселелерін шешу мақсатында қоғамдық 

күштер біріге отырып, бар күшті жұмылдырып, кең кӛлемде саяси, 

идеологиялық, құқықтық тұрғыдан Тіл заңының орындалуын қамтамасыз ету 

керек. Сонда ғана еліміздегі тілдік  үрдістерді шешу мүмкіндігі туады. 
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Резюме 

 Одним из поводом проведения этнического процесса является –язык и 

его политика. В Казахстане языковая политика и государственные процессы 

– фактор политической стабильности. В нашей стране особое внимание 

уделяется развитию, новшеству языковой политики приготовлению 

государственных программ. В этой статье рассматривается то, что  языковая 

политика Казахстана обозначала главную цель. 

Ключевые слова: язык, языковая  политика, этноязыковой процесс, этнос 

       Resume 

One reason of conducting  ethnic process is  language and its policy. In Kazakhstan 

state language, policy and state  processes are factors of political stability. Much 

attention is paid to  the development and innovation of  language policy and 



205 

 

preparation of the state programs. This article discusses the fact that the language 

policy is the main goal in Kazakhstan. 

Key words: language, language policy, ethno-linguistic process, ethnic 

 

УДК 81:001.4 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕЗГІЛ МАҒЫНАЛАРЫНЫҢ 

ПРАГМАТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ. 

 

Жангираева А.Б. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті  Кәсіби шетел тілі коммуникациясы және аударма ісі  
кафедрасының  аға оқытушысы. 

 Мезгіл мәнді сӛйлемер ыңғайлас сӛйлемдерге біршама ұқас келеді. Алайда 

бұлар олардан мүлдем басқа сӛйлемдер екенін ескерген жӛн. Дәлірек 

айтқанда, ыңғайлас сӛйлемдерде құрмаластардың компоненттеріндегі сӛз 

болатын оқиғаның бір мезгілде немесе іркес-тіркес уақыт ішінде болып 

жататыны баяндалса, ал мезгіл мәнді сӛйлемдерде уақыттың әр түрлі 

кездеріне қатысты оқиғалар әңгіме арқауы болып отырады. Мезгілдес 

дегенде, құрмаластың сабақтас түрі ойға оралатыны шындық. Мұның ӛзі 

сабақтастың табиғатына да сай келеді. Осыған орай синонимдік құбылыстар 

да кӛзге түседі. Әлбетте, бұл ретте синонимдік мағына реңкке байланысты. 

Құрмаластың ӛз ішінде, сондай-ақ құрмаластың әр түрлерінің арасында, 

содан кейін құрмалас сӛйлем мен жай сӛйлемдер арасында синонимдік 

құбылыс кездеседі. Филология ғылымының докторы М.Томановтың 

кандидаттық диссертациясының бір тарауы сӛз  тіркесінің синтаксистік 

синонимикасына арналған (1;69).  Бұдан бұрын оның мақаласы жарияланған 

еді. Екеуінде де зерттеуші мезгілдік қатынастағы сӛз тіркесінің синонимдерін 

мағынасына қарай топтаған, әр топтың жасалу тәртібін, жалғануға тиісті 

қосымшалар мен тіркескен кӛмекші сӛздерді талда кӛрсетеді (2;5).  

     М.Томанов бірден мезгілдік қатынастағы сӛз тіркесінің синонимикасы 

туралы сӛзді бастап кетпей, әуелі қазақ тіліндегі синтаксистік синономия 

құбылысының жалпы мәселелеріне аздап тоқтала кетеді. Автордың 

синтаксистік синономдер жайлы жалпы түсінігі принципті дау туғызбайды. 

Мұндай синонимдерді ӛзара тепе-тең мағыналы деп қарамай, оны тілдің 

икемділігін танытатын фактор деп білуі - сӛз тіркесінің синонимикасына 

қатысты ойлы пікір. 
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    Ал, ғалым М.Серғалиев мезгіл мәнді құрмаластың әр түрлерінің 

арасындағы, содан кейін құрмалас сӛйлем мен жай сӛйлемдер арасындағы 

синонимдерді зерттеді (3;193). 

    Синтаксистік синономия реалдық шындықтың сан алуан факторлардың әр 

түрлі нәзік реңктерін синтаксистік құралдар арқылы дәл берудегі тілдің мол 

мүмкіндігін танытады, реалдық қатынастардың анық берілуін қамтамасыз 

етеді, бір конструкцияның орынсыз қайталана бермей, түрлі 

конструкцияларда келіп, соның нәтижесінде сӛйлеу (жазу) тілінің 

сұлулығына,  мүсіндене түсуіне әсерін тигізеді. 

     «Тілдің ӛсіп, кӛркеюі үшін, бай әдеби тіл боп жетілуі үшін синономика 

категориясының айрықша маңызы бәрімізге мәлім», - деп атап кӛрсетеді 

кӛрнекті ғалым І.Кеңесбаев. 

    Мезгіл бағыныңқы сабақтастың үлкен бір тобы бағыныңқыдағы әрекеттің 

басыңқыда сӛз болған әрекетен кейін жүзеге асатынын, демек, бағыныңқыда 

айтылған әрекет орындалды ма, жоқ па, орындалса, жақында ма, кӛп 

уақыттан  кейін бе – ол жағы беймәлімдеу болады да, басыңқыда айтылған 

оқиғаның орындалғаны білініп тұрады: мұндайда бағыныңқының 

баяндауышы есімшеге -ша, -ше жұрнағы жалғанған сӛзге аяқталады. 

Мысалы: Қыз қалаға кіріп жоқ болғанша, Қобыланды батыр соңынан кӛз 

алмай қарап тұрды (І.Есенберлин). Жұрттың дуылы басылғанша, Ақан 

үндемеді (С.Жүнісов).  

   Мұндай сабақтастың бағыныңқысында қашан сӛзінің қосылып, күшейтпелі 

мағына беретіні де бар. Мысалы: Қашан ұйқым келгенше, оның қасына мен 

де барып отырам (С.Мұқ.) 

     -ша-ға аяқталғанда басыңқыдағы оқиғаның созылыңқылығы біршама 

танылады да, ал қашан сӛзі кірістірілгенде, ол созылыңқылық қасиет одан 

сайын айқындала түседі. 

    Бағыныңқының баяндауышы дегенше деген сӛзбен біткенде, бұдан гӛрі 

шапшаңдық, жылдамдық сезіліп тұрады: Мысалы, Үйдің әйелі кӛсеуді екінші 

рет сілтеймін дегенше, мен зыта қашып, үйден бір–ақ шықтым ( 

Ӛ.Қанахин). Әйтеуір құлансәріден тұрып, сарайына, үйіне бір кіріп, 

жұмысына барма дегенше, кӛп тірліктің басын қайырып тастайды 

(Ӛ.Күмісбаев). Салыстырыңыз: ... сен тиек жасағанша, мен бір әңгіме айтып 

берейін. Мұндай сӛйлемдерді бір-бірімен алмастыруға болмайтын жайлар да 

кездеседі, яғни мағыналары бір жерден шыға бермейді. Мәселен, дегенше-ні 

орынды-орынсыз қосақтай беру қисынды кӛріне бермейді. Мысалы: Қыз 

қалаға кіріп жоқ болғанша, Қобыланды батыр соңынан кӛз алмай қарап 
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тұрды деу ауызекі тілде айтыла берер, ал ой сарабынан ӛткізілуге тиісті 

жазба тіл жағдайында қолдану ыңғайсыз кӛрінуі әбден мүмкін. Олай 

болуының табиғи себебі бар. Ол себеп бағыныңқы мен басыңқы 

сыңарлардың мағыналық байланыстарына тікелей қатысты. Мәселен, 

бағыныңқы сыңарларда дегенше сӛзі болмай, кез келген есімше тұлғалы 

сӛзге -ша жұрнағы жалғанса да, басыңқының баяндауышының әсерімен 

қимыл-әрекеттің шапшаңдығын білдіретін кезі де болады: Сен тиек 

жасағанша, мен бір әңгіме айтып бере қояйын. 

    Әрине, мұнда басыңқыда айтылған оқиғаның тездігі бірден кӛзге ұрып 

тұрады, сол оқиғаның шапшаңдығына қарап, бағыныңқыдағы оқиғаның да 

тез орындалатынын аңғару қиындыққа соқпас. 

   Тұщы, дәмді судан бүйірі шыққанша қан ішіп, басын кӛтере бергенше, 

соңындағылар да жетті тәріздес сӛйлемнен де осыны аңғарамыз, ӛйткені 

бағыныңқының баяндауышын ...кӛтере бере-ақ, ...кӛтере берем дегенше 

дейтін сӛздермен алмастыруға болады. 

Мезгілдік мағынада қолданылатын бағыныңқының құрамында дегенше 

сӛзінің жүруі кей жағдайларда сол сӛйлемге бұл мағыналармен қоса, 

юморлық, сатиралық реңк те беріп отырады. Мысалы: Күрекке таянып 

тұрды дегенше, Зылиханы айналдырған осы ойлар (Б.Майлин). -Ша тұлғалы 

баяндауышты бағыныңқы -ға дейтін тұлғалы баяндауышпен орын алмастыра 

алады: – Жұрттың дуылы басылғанға дейін Ақан үнемеді. Келтірілген 

сабақтастар салаласпен синоним бола алады: – Жұрттың дуылы басылып 

еді, оған Ақан үндемеді. Дәл осылайша мезгіл бағыныңқы сабақтастың бұл 

түрі жай сӛйлеммен синонимдік қатарға түседі. Бұл жолы сабақтас 

компоненттерінің жеке-дара  сӛйлем болатыны белгілі: Жұрттың дуылы 

басылды. Оған дейін Ақан үндемеді. 

  Мезгіл бағыныңқы сӛйлемдердің бір тобының басыңқысындағы оқиға 

бағыныңқыдағы оқиғаның жүзеге аса бастауымен байланысты болып келеді. 

Бұл тәріздес бағыныңқының баяндауышы бірде кӛмектес септігінің 

жалғауын жалғаған сӛзге, енді бірде шартты райдың -са тұлғасымен -ақ 

демеулігіне аяқталады: Лида келісімен, тәртіп орнап, вагон іші жарқырай 

бастады (Ғ.Мүс.). Анам есіктен кӛрінді–ақ, ыңқылдай бастаймын (М.Сүнд.). 

   Қалай ... солай сӛздері қатысқанда, кӛмектес септігіндегі сӛз бір ретте 

дүркінділік сезімді, ондай жағдайда, басыңқының баяндауышы 

алғашқыдағыдай ӛткен шақ тұлғасында емес, ауыспалы келер осы шақ 

тұлғасында тұрады: Шыңғыс Қосмұрын еліне қалай аға сұлтан болып 

тағайындалды, солай осы күзекке екі бӛлмелі кеңсе үйі салынды (М.Ә.). 
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Белгілі дәрежеде салыстырмалық мағына да белең береді, бірақ негізгі 

мағынаның салмағы мезгілде  жатқаны да түсінікті. 

   Сабақтас сӛйлем салалас сӛйлеммен синоним болып келеді: Иілген 

ағаштың бұтақтары электрдің жалаңаш сымына тиіп кетеді де, одан 

сайын шатыр–шұтыр, жарқ–жұрқ ете қалып, уыс–уыс ақшыл шоқ 

шашырайды. Айырмашылық, біздіңше салалас сӛйлем күшейтпелілікке 

немесе қайталамалылыққа айрықша мән беру бірінші қатарға қойылады. Ал 

сабақтаста бұлайша мән беру үшін логикалық екпінді баяндауыш тобына 

(бағыныңқының) түсіру қажет болады. 

   Келтірілген сӛйлемдердің (сабақтасы да, салаласы да) жай сӛйлеммен 

синоним болу сәттерін айтпасқа болмайды. Иілген ағаштың бұтақтары 

электрдің жалаңаш сымына тиіп кетеді. Одан сайын шатыр–шұтыр, 

жарқ–жұрқ ете қалып, уыс–уыс ақшыл шоқ шашырайды. 

   Күшейтпелілік немесе қайталамалылық қасиет жай сӛйлемде арта түседі. 

Әсіресе қатар тұрған жай сӛйлемнің алдыңғысының баяндауышы екіншісінің 

пысықтауышы қызметінде сӛйлемнің басында тұрғанда, логикалық екпіннің 

ӛзі еріксіз соған түсіп, әлгә қасиетті бар мүмкіндігінше айқындайды. 

  Синонимдік құбылыстар мезгіл бағыныңқы сабақтастың ішінде екі 

компонентінде оқиғаның бір мезгілде болатынын баяндайтын түрде де 

кездеседі. Мұндай бағыныңқының баяндауышы шартты райдың -са 

тұлғасына немесе -ған тұлғалы есімшенің жатыс септігінде тұрған 

формасына аяқталады: Ақан асыға киініп, күркеден шыға келсе, комбайндар 

кӛлде жүзген қаздардай егін теңізінде қатар–қатар жүзіп келеді (З.Ш.). 

Қанипа ұмтыла бергенде жас милиционер білегінен шап беріп ұстай алды 

(С.О.). 

   Жалпы алғанда, шамалас болғанымен бағыныңқыдағы оқиға, құбылыстың 

сәл де болса бұрын істелгенін білуге болады. 

   Сӛйтіп, мезгіл бағыныңқы сабақтас сӛйлемер тіліміздің байлығын 

арттыруға белгілі дәрежеде үлесін тигізе отырып, осылайша сӛйлемнің 

кӛптеген түрлерімен синонимдік қатарға түсіп отырады. 
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 В этой статье рассматривается синонимия временных предложений. 
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 ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПУТЬ В МИРОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

 

         Нуртаева Н.Ж., Кылышбекова А.О. КазНПУ им. Абая г.Алматы 

 

 Аннотация 

Изучение трех языков широко практикуется во многих учебных заведениях 

Казахстана. Основы казахского и английского успешно осваивают учащиеся 

школ и студенты высших учебных заведений. Владение несколькими 

языками расширяет кругозор, повышает коммуникабельность человека, 

открывает возможности получения образования в престижных вузах 

европейских стран. Подготовка разностороннего специалиста, обладающего 

высоким уровнем культуры, – главная проблема высшего образования 

сегодня. 

Ключевые слова:  

Полиязычие,  гуманизация,  культура слова ,глобализация, самоопределения 

личности, отечественное образование, полиэтнический,   

поликонфессиональный. 

 

    

    Диапазон реальной свободы социально-профессионального и культурного 

самоопределения личности в соответствие с общенациональными 

интересами, индивидуальными способностями и потребностями – 

важнейший показатель уровня прогресса и гуманизма достигнутого данным 

обществом. Формальное расширение возможностей и свободы 
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самоопределения личности на основе утверждения  господства рыночных 

отношений в действительности обернулось для подавляющего большинства 

населения необходимостью определять свой социально-профессиональный 

выбор, исходя не из интересов отечества и внутренних потребностей, а из 

диктата конъюнктуры на рынке труда. Преодоление этих негативных 

тенденций означает гуманизацию всех сфер общественной жизни, суть 

которой увеличение свободы каждой личности, полноты реализации ее 

творческого потенциала, и, особенно, расширения возможностей 

социального, профессионального и культурного самоопределения.  

  Полиязыковая ситуация в мире, в основании которой полиязычие народов и 

многообразие культур, при определенном социально значимом и специально 

организованном педагогическом контексте  становится важным механизмом 

гуманизации общественной жизни, человеческой культуры и 

образовательных систем в условиях глобализации. Поскольку различные 

социальные системы вынуждены сотрудничать для решения общих, 

глобальных проблем, возникает потребность в выработке согласованных 

представлений о правах, достоинствах и свободе человека. 

    Как известно, эти представления абстрактны , но они достаточно реальны, 

чтобы на их основе вырабатывать нормы, включающие «человеческие 

измерения» в международное сотрудничество. 

  История наглядно показывает – процветание общества зависит не только от 

развития экономики и техники и даже не от общей культуры, а от культуры 

слова. Действительно, подготовка разностороннего специалиста, 

обладающего высоким уровнем культуры, – главная проблема высшего 

образования сегодня. Государство успешно развивается и гармонично 

вписывается в ряд ведущих стран мира тогда, когда создает для своих 

граждан достойные условия для приобретения качественного и современного 

образования . 

     Президент страны Н. Назарбаев поставил высокую планку перед 

отечественным образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, 

высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли 

легко продолжать обучение в зарубежных вузах. Поэтому важнейшей 

стратегической задачей образования является, с одной стороны, сохранение 

лучших казахстанских образовательных традиций,  с другой – обеспечение 

выпускников школ международными квалификационными качествами, 

развитие у них лингвистического сознания, в основе которого – овладение 

государственным, родным и иностранными языками. Иными словами, 

полиязычие – основа формирования поликультурной личности. 

    Современный Казахстан должен восприниматься на мировом пространстве 

как страна полиязычия. Сегодня остро стоит вопрос выхода нашей страны, 

нашей молодежи в мировое пространство. Во всех образовательных 

учереждениях открываются курсы преподавания иностранных языков для 

студентов и преподавателей, создаются отделы академической мобильности, 
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которые  работают над активизацией студентов, магистрантов и 

преподавателей изучения языков 

      Основные тенденции развития полиязычного образования уже 

определены в госпрограмме до 2020 года. В настоящее время в среднем 

образовании функционирует шесть "Назарбаев интеллектуальных школ " в 

которых обучается 4 тысячи учеников, 33 специализированные школы с 

обучением на трех языках "Мурагер", контингент которых составляет около 

пяти тысяч учеников. Начатый с 2004 года в 32 школах эксперимент по 

изучению английского языка со второго класса в объеме двух часов в 

неделю, уже в 2011 году со второго класса расширен в 115 школах. Это 

школы для одаренных детей и школы-гимназии. В них обучается свыше 51 

тысячи человек, из них 114 городских школ и 11 сельских. Свыше 15 тысяч 

детей обучаются в казахско-турецких лицеях, там обучение ведется на 

четырех языках.  

    Важнейшей стратегической задачей образования является, с одной 

стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с 

другой стороны, обеспечение выпускников школ международными 

квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в 

основе которого – овладение государственным, родным и иностранными 

языками.  

    Казахстан, оставаясь полиэтническим  и  поликонфессиональным 

государством, переживает на сегодня сложный и противоречивый период 

своего культурно-языкового развития, о чем свидетельствует сложившаяся 

языковая ситуация, характеристика которой дана в Концепции языковой 

политики Республики Казахстан. Следует отметить, что практически во всех 

документах в области языковой политики стрежневой идеей является 

необходимость овладения несколькими языками. 

    Концепция расширения сферы функционирования государственного 

языка, повышения его конкурентоспособности на 2007-2010 годы направлена 

на улучшение качества обучения государственному языку, обеспечения 

функционирования государственного языка во всех сферах общественной 

жизни, повышение его роли как фактора укрепления межнационального 

согласия и казахстанского патриотизма. 

    Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский 

язык как основной источник информации по разным областям науки и 

техники, как средство коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. 

    В этой связи новое звучание приобретает проблема языкового 

образования. Исходным при этом является идея о том, что изучение любого 

языка должно сопровождаться изучением культуры носителей этого языка. 

Причем этот процесс должен протекать синкретно, не в раздельных 

плоскостях. В связи с этим было бы правомерно говорить о 

полилингвокультурном образовании, результатом которого должно стать 

многоязычие граждан общества. Слагаемыми этого многоязычия должны 
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явиться родной язык, который закрепляет осознание принадлежности к 

своему этносу, казахский язык как государственный, владение которым 

способствует успешной гражданской интеграции, русский язык как источник 

научно-технической информации, иностранный и другие неродные языки, 

развивающие способности человека к самоидентификации в мировом 

сообществе. 

    Поэтому изучение языка как одного из главных индикаторов адаптации 

человека к новым социально-политическим и социально-культурным 

реалиям становится в настоящее время актуальной научно-теоретической и 

научно-практической задачей. Кроме того, объективно возникла 

необходимость по-новому осмыслить сложившиеся в период независимости 

традиционные концепции языковой политики и языковой ситуации. Сегодня 

стране не хватает полиязычных педагогов. Не хватает не только 

преподавателей, но и учебников на казахском, русском и английском языках. 

Будущие политики, изобретатели, ученые, рабочие и так далее – все проходят 

через руки учителя. Президент страны уделяет вопросам, связанным с 

высшим образованием, особое внимание. Он высказывает идеи, а МОН РК 

подхватывает их и наполняет содержанием. Например, сейчас у нас большая 

проблема перехода науки в производство. Точно так же обстоит дело и с 

педагогическими умозаключениями. Профессора предлагают новаторские 

идеи, которые должны осуществлять учителя Наш учитель должен владеть 

современными технологиями преподавания, знать три языка, быть новатором 

Владение казахским, русским и иностранными языками становится в 

современном обществе неотъемлемым компонентом личной и 

профессиональной деятельности человека. Это вызывает потребность в 

большом количестве граждан, практически и профессионально владеющих 

несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в 

обществе более престижное, как в социальном, так и в профессиональном 

отношении, положение.                                                                                                            

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на 12 сессии Ассамблеи 

народа Казахстана отметил: «Новое поколение казахстанцев должно  быть 

по меньшей мере трехъязычным, свободно владеть казахским, русским 

и английским языками», отмечая, что в Европе среди выпускников школ 

и студентов давно стало нормой непринужденное общение на нескольких 

языках. Знание не менее  трех  языков является требованием времени. 

Приоритетность государственного языка — основа полилингвального 

образования в Казахстане. Конституция Республики Казахстан закрепляет 

приоритетность казахского языка как основы полилингвального образования. 

Оно возникает из необходимости гармоничного взаимодействия родного 

языка, который определяет национальную принадлежность людей и других 

языков, в данном случае русского и иностранного /английского/ языков. Как 

гласит восточная мудрость: «Знание родного языка — ключ к сердцу 

народа». Великий  Магжан говорил: «В языке нации, как в зеркале, 
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отражаются его земля, история, быт, нравы и характер, если пошел на убыль 

язык нации — значит она стала вымирать». Так, мировоззренческие позиции 

нашего исследования определяются философскими учениями А. Кунанбаева, 

имеющими непосредственное отношение к проблеме личности и ее 

становления, сущностью социологической концепции Ш.Валиханова, а также 

идеями казахских просветителей и педагогов Алтынсарина Ы., Аймауытова 

Ж., Байтурсынова А., Жумабаева М. и др., позволяющими осознавать 

значимость родного языка в развитии личности. 

    В процессе коренной модернизации системы образования ведущее место 

принадлежит и иностранным языкам. Наряду с родным языком они призваны 

обеспечить формирование гармоничного овладения трехъязычием. 

Стремление к трехъязычному образованию является самым перспективным 

и полностью соответствует тенденции в странах Европейского союза. 

Изучение нескольких языков поможет интеграции Казахстана 

в экономическую и культурную сферы мирового сообщества. Существует 

очень мудрое и актуальное в настоящее время изречение: чем на большем 

количестве языков вы говорите, тем больше раз вы человек. Владея языками, 

люди способны понимать друг друга, сотрудничать и взаимодействовать. 

    В заключении, отметим, что общество живет и развивается так, как оно 

учится. И учится так, как оно хочет жить. Эта взаимозависимость очевидна, 

так как именно общество определяет главную цель образования, то есть 

конечный результат процесса образования - Человек; кроме того, социальный 

заказ определяет те задачи, которые должна выполнять школа как основное 

звено всей системы образования. Более того, полноценное понимание родной 

культуры невозможно без знакомства с культурой и языком других стран, так 

как, «изучая язык того или иного народа, мы изучаем исторически 

сложившуюся у него систему понятий, сквозь которые он воспринимает 

действительность. Изучая эту систему и сознательно сравнивая ее с 

собственной, мы лучше постигаем последнюю» (Л.В. Щерба).  

    В связи с этим, вслед за И.И. Мечниковым повторим: «Человек благодаря 

своей культуре в состоянии подготовить себе счастливое существование и 

бесстрашный конец», так как культура – это тот идеал, который выполняет 

системообразующую роль. 
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 Resume. 

The study of three languages is widely practiced in many educational 

establishments of  Kazakhstan. Students are becoming good at Kazakh and English 

languages. 

Key words: Multilinguism, humanization, the culture of the word, globalization, 

self-identity, national education, multi-ethnic, multi-religious. 

 

Тҥйін 

Қазақстанның кӛптеген жоғары оқу орындарында үш тілді меңгеруді еңгізді. 

Қазақ және ағылшын тілдерін   жоғары оқу орындарының оқушылары мен 

студенттері жақсы меңгеруде.   

Тірек сӛздер: Кӛптілділік, ізгілендіру, сӛз мәдениеті, жаһандану,  білім беру,  

кӛпұлтты. 

 

 

   

 ӘОЖ : 373.3.016:811.111 

 

         ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН БАСТАПҚЫ ДЕҢГЕЙДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

НЕГІЗГІ ҚҦРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

Тогызбаева  Айдана Бауыржановна 2 курс магистранты 

 Ғылыми жетекшісі: Ешімбетова З.Б.  п.ғ.к.,  Абай  атындағы ҚазҰПУ 

Аңдатпа 

Қазіргі білім беру парадигмасының мектеп түлектеріне қойылатын 

негізгі талаптарының бірі болып оның шетел тілінде сәтті қарым-қатынас 

орната алуы болып отыр. Ал «сәттілік» ұғымы оқушының жалпы орта мектеп 

қабырғасында мәдениетаралық қарым-қатынас құзіреттілігінің қалыптасуын 

меңзейді.  Осы тұрғыдан қарағанда, мәселенің ӛзектілігі оқушының 
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мәдениетаралық қарым-қатынасының қалыптасуын қамтамасыз етуді 

бастапқы деңгейден қолға алу керек, себебі дәл сол уақытта баланың қарым-

қатынас орнату қабілеттері мен қызығушылығын арттырубірге дамитын кезі. 

Осы мәселені зерттеу нәтижелері коптеген психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерден ӛз орнын табуда. Және де ойын технологиясы аталмыш 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзіреттілігін қалыптастыруда  

педагогикалық технологиялардың құрылымдық бӛлігі болып табылады.  

Ойын немесе ойын жағдаяттарын бастапқы деңгейде қолдану балалардың тек 

қызығушылығын арттырып қана қоймай, оқыту барысында соңғы нәтижеге 

бағытталған, мақсатты жеке амалды жүзеге асыруға негіз болады. Сонымен 

қоса, оқуға деген оңды кӛзқарасы мен оқушылардың ӛзіндік ойлау, сӛйлеу 

әркеттерін ынталандырады. 

Тірек сӛздер: білім беру парадигмасы, мәдениетаралық қарым қатынас 

құзіреттілігі, бастапқы деңгейде оқыту, ойын технологиясы, ойын 

жағдаяттары 

 

Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын 

тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы 

«лингвафранкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына ӛмірдегі шексіз 

жаңа мүмкіндіктерді ашады», – деп атап кӛрсеткені есімізде.  Демек, 

халықаралық тіл мәртебесіне ие ағылшын тілін білмей, заман талабына 

лайықты, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға толық қол жеткізе 

алмайтынымыз айдан анық. Орыс тілі арқылы қосымша білім алып, 

дүниетанымын байытып, араласатын ортасын кеңейтіп, іргелес 

мемлекеттерден анағұрлым ілгері тұрған Қазақ елі бұл жетістіктерімен 

шектеліп қалмау үшін де кӛптілділікке ұмтылуда. Ӛйткені еліміздің 

біліктілігі мен сауаттылық деңгейін әлемге танытып, алпауыт 

мемлекеттермен тереземізді теңестіру мүмкіндігіне жетелейтін қадамдардың 

маңыздысы – кӛп тіл білу [1]. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін мамандардың кәсіби 

әрекеті тұрғысынан қарастырсақ, МҚҚ ұғымы ӛзге мәдениет ӛкілдерінің 

кӛзқарастары мен пікірлерін түсіне алу біліктілігі, ӛзінің іс-әрекетін түзету, 

қарым-қатынас барысында дау-дамайды болдырмау не шешу, түрлі 

құндылықтар мен нормалардың ӛмір сүруге құқы бар екенін мойындау. 

Осының бәрі заманауи маман алдында тұрған талаптар. Ол кәсіби 

мобильдіктің, ӛмірдегі түрлі ӛзгерістерге дайындықтың негізі болады, маман 

иесін дүниежүзілік жетістіктердің стандарттарына ұмтылуды қамтамасыз 

етеді, коммуникативтік пен толеранттылықтың негізінде кәсіби ӛзін-ӛзі 

белсендіруге, дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен, мәдениетаралық 

коммуникативті құзыреттілік – қалыптасқан, толыққанды әлеуметтік, кәсіби, 

жағдаяттық тұрғыдан шетел тілінде мәдениетаралық қатысымға ӛзге 

мәдениет ӛкілімен түсе алу біліктілігі. Ал осы қатынасты іске асырудың 
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бірден-бір тиімді жолы инновациялық және ақпараттық технологияларды 

қолдану болып табылады. Ал нақтырақ бастапқы деңгейге тоқталар болсақ, 

ол әрине бастапқы оқу технологиясы болып оқушылардың мәдениетаралық 

қарым-қатынас құзіреттілігін қалыптастыруда негізгі құрал – ойын 

технологиясының рӛлі орасан зор. 

Ойын оқытудың әдісі, тәсілі, құралы әрі сабақты ұйымдастырудың 

формасына айналғанда ғана 6 жасар бала үшін мектеп «қуаныш мектебіне» 

айналмақ. 

Ойын технологиясы – оқу–тәрбие міндеттерін шешуге бағытталған әр 

түрлі  ойындарды  қолдануды кӛздейтін дидактикалық жүйелер [6,17-18]. 

«Ойын» технологиясының мақсаты – оқушыларға  жаңа білім-білік 

дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз ету, зерттеу жұмыстарына 

бағыттау. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы – балама варианттарды таңдап алу 

негізінде қойылған міндеттерді шешу біліктерін қалыптастыратын әр түрлі  

ойындарды қолданудың  жүйесі. 

 

Ойынның мазмұны логикалық ойға құрылып, адам бойында 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға ықпал тигізеді. 

В. В. Николина жүргізген зерттеу нәтижелері негізінде ойын 

технологиясының бірнеше компоненттерін бӛліп кӛрсетті, мәселен: 

—         мотивациялық; 

—         бағдарлаушылық; 

—         мақсаттылық; 

—         мазмұндық-тәсілдік; 

—         құндылық-еріктік; 

—         бағалаушылық. 

Мотивациялық компонент балалардың іс-әрекеттің мазмүнына, үрдіске 

деген қатынасымен байланысты олардың ойынға қатысу мотивін, 

қызығушылығы мен қажеттілігін кӛрсетеді. 

Бағалаушылық компонент балалардың оқу-танымдық іс-әрекеттің, 

адамгершіліктің, құндылықтың мақсатын түсініп, қабылдауымен байланысты 

болып келеді. Әрине, балалардың адамгершілік, құндылық түсініктерінің 

мән-мағынасын түсінуі күнделікті балабақшадағы ұйымдастырылатын 

барлық оқу-тәрбие жұмысының барысында жүзеге асырылады. 

Мазмұндық-тәсілдік компонент балалардың күнделікті балабақшадағы 

оқытылатын оқу материалының мазмұнын меңгеруін, сонымен қатар, 

олардың ӛздерінде бұрыннан бар білімді және іс-әрекет тәсілдерін тірек ете 

білу қабілетін кӛрсетеді. Бұл ойын әрекетінің нақты мақсатқа бағыттылығын 

меңзейді. Сондай-ақ, әрекет тек мақсатпен ғана емес, ол тиісті шарттармен 

де, яғни бағдарлау жүйелерімен  де анықталады (әрекеттің бағдарлаушылық 

негізі). П. Я. Гальпериннің  ақыл-ой әрекетінің қалыптасу кезеңдері теориясы 
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бойынша адам кез келген ой әрекетін орындау барысында белгілі бір 

бағдарлау жүйесін тірек етеді [2]. 

Әрекеттің бағдарлаушылық негізі дәлелді болу үшін мынадай мысал 

келтіруге болады. Мысалы, ойын барысында балаларға ханның, патшаның 

және т. б. әрекет етудің жоспарын дұрыс берсе, оны олар жеңіл меңгереді 

және ойында тиімді пайдаланады. 

Құндылық-еріктік компонент танымдық белсенділіктің нақты мақсатқа 

бағытталуын қамтамасыз ете отырып, зейінді шоғырландырады және ойынға 

эмоциялық ӛң береді. Демек, ойынның бұл компоненті әлеуметік-мәдени 

тәжірибенің ерекше түрі ретінде жеке бағдарлауды дамытуға бағытталады. 

Бағалаушылық компонент ойын нәтижесінің ойынның мақсатымен 

үйлесіп келуін қамтамасыз етеді. Яғни, баланың танымдық іс-әрекет 

барысында тиісті ақпараттарды (білім, іскерлік, дағды) жүйелі меңгеруі 

жатады. Сонымен қатар, бүл компонент ойын үрдісін басқаруды және ӛз іс-

әрекетін реттеуді қамтамасыз етпек. 

Қарастырылып отырған ойын компоненттерінің  барлығы ӛзара бір-

бірімен тығыз байланысты, оларды бір-бірінен бӛлуге болмайды, ӛйткені бұл 

компоненттер ойынның құрылымын анықтайды. 

 

Кӛптеген зерттеушілер осы компоненттердің бірқатар құрылымдық 

элементтерін бӛліп кӛрсеткен, мәселен: ойынның ережесі, міндеттері, ойын 

жағдаяты, сюжеті,ойын әрекеті, нәтижесі. 

 Ойынның негізгі ерекшелігі — ол балалардың қоршаған ӛмірді: 

адамдардың қимылын,  іс–әрекеттерін  бейнелеу болып  табылады. Ойында 

бӛлме, теңіз, аспан кеңістігі де, темір жол вагоны да болуы мүмкін. Балалар 

жағдайға  ойынның ӛздері ойлаған түпкі ниеті мен мазмұнына лайықты 

маңыз береді.Ойын іс – әрекетінің  тағы бір ерекшелігі – оның әрекеттік 

сипаты. Балалар  ойын шығарушылар, ойынды жасаушылар болып табылады. 

Олар ойында  ӛздеріне мәлім ӛмір құбылыстары мен оқиғалары туралы 

білімдерін  бейнелейді, оларға ӛзінің қатынасын білдіреді. 

    Балалар ойынының ерекшелігі сондай–ақ бейненің, ойын әрекеті мен 

сӛздің  ұштасуымен  ӛзара  байланыстылығында.  Бұл оның сыртқы белгісі 

емес,  шын мәні. Ойында бала ӛзі бейнелеген қаһарманның іс–әрекетімен, 

сезімімен тыныстайды. Кейде бейненің баланы баурап әкететіні соншалық — 

ол тіпті  ӛзін әдеттегідей шақырғанға  жауап та қатпайды. 

Ойын үдерісінде сӛйлесу қарым–қатынасы үлкен рӛл атқарады. Сӛйлесе 

жүріп балалар пікірлесіп, әсер алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын 

анықтайды. Ойында сӛзбен уәделесу ұйымдастырушылық қызмет атқарады, 

балалар арасында  ӛзара түсінісу мен достықтың, қоршаған  ӛмірдің  

қайсыбір фактілері мен құбылыстарына бірдей кӛзқарастың пайда болуына 

және  дамуына кӛмектеседі. 

    Ойынның негізгі  құрылымдық  элементтері мыналар: ойынның түпкі 

ниеті,  сюжеті немесе мазмұны, ойын әрекеттері, рӛлдер, ойынның  ӛзінен 
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туатын және балалар жасайтын  немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі. 

Бұл элементтер  ӛзара тығыз байланысты және ойынды балалардың ӛзінше 

бір іс–әрекеті ретінде кӛрсетеді. 

Ойынның түпкі  ниеті – бұл  балалардың  нені  және қалай   

ойнайтынының  жалпы анықтамасы,  мәселен: «дүкен», «аурухана», «әскер» 

және т.с.с. болып ойнау. Ол сӛзде тұжырымдалып, ойын әрекеттерінің ӛзінде 

бейнеленеді, ойынның мазмұнында  қалыптасады және ойынның  ӛзегі болып 

табылады. 

Ойынның түпкі ниетіне қарай ойындарды азды–кӛпті мынадай типтік 

топтарға бӛлуге болады: 

—         тұрмыстық құбылыстарды бейнелейтін ойындар («отбасы», 

«мектеп»,       «балабақша» болып ойнау); 

—         жасампаз еңбекті бейнелейтін ойындар (үйлер, стадиондар 

тұрғызу, кеме салу); 

—         қоғамдық  оқиғаларды салу, дәстүрлерді бейнелейтін ойындар 

(мерекелік демонстрациялар, қонақтарды қарсы алу, саяхаттар). 

Ойындарды бұлай бӛлу, әрине шартты ғана, ӛйткені ойын ӛмірдің алуан 

түрлі  құбылыстарын бейнелеуді қамтуы мүмкін. 

Ойын үдерісінде балалардың ӛздері (ал кейбір ойындарда – ересектер) 

ойнаушылардың  мінез–құлқы мен ӛзара  қарым–қатынасын анықтайтын 

және реттейтін ереже белгілейді. Ереже ойынға ұйымшылдық, тұрақтылық 

сипат береді, оның мазмұнын  баянды етеді  және  қарым-қатынас пен  ӛзара 

қарым–қатынастың  одан арғы дамуын, күрделене түсуін айқындайды. 

Сонымен  бірге ойын ережесі  жасқаншақ,  ұялшақ балалардың ойынға 

белсендірек қатысуына кӛмектеседі [3]. 

Сабақтың үстінде ойынды қолдану мынадай негізгі шарттарға жүгінеді: 

—         ойын оқушылардың алдына тапсырма ретінде қойылады; 

—         оқушылардың оқу әрекеті ойын ережесіне бағынады; 

—         оқу материалы ойын құралы ретінде қолданылады; 

—         оқу әрекетіне ойын жұмыс элементі ретінде кіреді; 

—         ойын нәтижесі бірден шығарылып отырады; 

Осындай дайындық кезінде  сабақтағы ойын элементін қолдану үшін  

мына мәселелерді ескеру  қажет: 

—         тәрбиелік мақсаты; 

—         қолданылатын  кӛрнекіліктер; 

—         уақытты үнемдеу; 

—         ойын қызықты бола ма?; 

—         оқушылардың  белсенділігін бақылау. 

Сабақ барысында  оқушыларға ойынның мақсаты мен талаптары, 

ережесі толық түсінікті болуы ӛте маңызды рӛл атқарады. Ойын әдісі арқылы 

олардың пәнге деген қызығуын арттырамыз, ӛз ойын, пікірін, кӛзқарасын 

білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны толықтыруға, 

жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады. Ойынға қойылатын 
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талаптар қандай  болмақ деген сұраққа тӛмендегі сызба негізінде жауап 

беруге болады. 

Ойын ұлтаралық қатынас құралы қызметін атқарады. Себебі, ойын – 

балаға жалпы адамзаттық құндылықтарды, түрлі ұлт ӛкілдерінің мәдениетін 

игеруге мүмкіндік туғызады. Ӛйткені, ойын — әрі ұлттық әрі 

интернационалдық, сонымен бірге жалпы азаматтық. Ойында бала «адамзат 

тәжірибесі аясында» ӛзін-ӛзі кӛрсету қызметін кӛрсетеді. Ӛйткені, ойын бір 

жағынан баланың практикада ӛмірлік нақты қиындықтарды жою жобасын 

тексеруге және құруға мүмкіндік берсе, екінші жағынан тәжірибесінің олқы 

тұстарын айқындауға мүмкіндік береді [4]. 

—         Ойынның қатысымдық қызметін балаға шынайы күрделі 

адамдық қатысым аясына енуге мүмкіндік беретін дерегі айқын кӛрсетеді. 

—         Ойынның диагностикалық қызметіпедагогқа баланың әр 

қырынан: интеллектуалдық, шығармашылық, эмоционалдық және т. б. 

кӛрінуін диагностикалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ойын – баланың 

ӛз күшін нақты сезінетін, ӛзін-ӛзі бағалау, еркін әрекеттегі мүмкіндіктерін 

танитын, ӛзін-ӛзі кӛрсету аймағы болып табылады. 

—         Ойынның емдік қызметі – баланың қарым-қатынаста, оқуда, 

мінез-құлқында туындайтын әр түрлі қиындықтарды жеңу құралы ретінде 

қолданылуымен түсініледі. Ойынның мұндай қызметін Д. Б. Эльконин аса 

жоғары бағалайды. 

—         Ойынның түзеу қызметі деп баланың тұлғалық құрылымының 

кӛрсеткішіне жағымды ӛзгерістер, толықтырулар енгізу түсініледі. Ойын 

әрекетінде бұл үрдіс басқа кездегіден гӛрі неғұрлым жұмсақ ӛтеді. 

—         Ойынның дамытушылық қызметі оның ең маңызды 

қызметтерінің бірі. 

Сонымен бірге, ойын – баланың қызығушылықтан дамуға ұласатын,  

қызығушылығының ұйымдастырылған мәдени стратегиялық кеңістігі. 

Я. А. Коменский «Ұлы дидактика» деген еңбегінде 6 жастан 12 жасқа  

Бастауыш сынып оқушыларының негізгі әрекеті — оқу, қарым-қатынас, 

ойын және еңбек болса, бұлардың әрқайсысы негізгі функцияларды атқарып, 

баланы дамытады. Оқу білім алу мен білік, дағдыны қалыптастырса, қарым-

қатынас  балалардың бірін-бірі дұрыс қабылдап, сонымен қатар жаңалық 

алмасуын арттырады. Ойын – пәндік әрекеттерді жетілдіріп, бірлесіп жұмыс 

жасай білуге дағдыландырады. Ал еңбек — қолдың қозғалысын жақсартып, 

практикалық, кеңестік және кӛрнекі ойлауын жетілдіреді. Балалардың бұндай 

әрекеттерге белсене қатысуы олардың психикалық дамуын арттырады деп 

түсіндірген [5]. 

Оқу үрдісінде ойын түрлерін пайдалану — бағдарламада анықталған 

білім, білік және дағдыларды қалыптастыру, тиянақтау, бекіту немесе 

тексеру болып табылады. Сондай-ақ мұғалім ойын түрлерін балалардың жас 

және психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес түрлендіре отырып, жаңа 

тақырыпты ӛткенде, ӛтілген материалды қайталағанда, білімді  тиянақтау 
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және тексеру кезінде, яғни сабақтың кез келген сәтінде оқыту әдісінің құралы 

ретінде пайдалануға болады. 

Ойындарды таңдауда оқытудың білімділік, тәрбиелік, дамытушылық 

мақсаттарына жетуге бағытталған мазмұндық-мотивациялық аспектіге 

сүйену қажет. Яғни олар: 

—         оқушының жас ерекшеліктері, білім, іскерлік және дағдының 

кӛлемі, оқушының даму деңгейі мен психикалық жай күйі; 

—         оқып- үйренетін материалдың сипаты мен мазмұны, сол 

сабақтың мақсаты; 

—         нақты ойын жағдайындағы ерекшеліктер. 

Қандай да  болсын ойын түрлері   баланың  пәнге деген  қызығушылық  

қабілетін  оятатындай  деңгейде  болуы тиіс [6]. 

Ойын түрлерінің  жіктелуі: 

—         грамматикалық; 

—         психологиялық; 

—         тірек-сызбалар; 

—         логикалық; 

—         техникалық; 

—         дене–еңбек. 

    Грамматикалық ойындар 

Оқушылардың грамматиканы толық меңгеріп, жазу тілін  дамытуларына  

мол мүмкіндік береді. Синтаксистік, морфологиялық талдаулар  үдерісі  

үздіксіз дамып отырады. Сонымен қатар фонетикалық  заңдылықтарды да 

еркін меңгере алады. Олардың қатарына : 1) әріптік, буындық кеспелер; 2) 

диктант түрлері;    3) жаттығу түрлері; 4) шығарма, мазмұндамалар; 5) әңгіме, 

мәтін құрастыру;         6) сӛздіктер. 

    Психологиялық ойындар – кӛбіне таныс емес тақырып кездескенде 

сұрақ қою арқылы ойналады. Ол оқушылардың ой–пікірлерін бӛлісуге, 

маңызды мәселелерді шешуге, материалдарды қалай  түсінгендерін ашық 

айта білуге септігін  тигізеді. Олардың  қатарына : 1) психологиялық сынау, 

сауалнамалар; 2) сурет салу, құрастырулар; 3) пікірталастар; 4) сұрақ – 

жауаптар; 5) сӛздіктер   (диалог, монолог). 

Мектеп табалдырығын аттап, ең алғаш партаға отырған оқушыларға  

қалам мен  қағаз беріп, Қолыма тұңғыш қалам ап» тақырыбында сынақ  

ойынын  жүргізуге болады. Ойын аяқталған соң  оқушылардың  барлығына  

психологиялық  мінездеме жазылып, зерттеу  жұмысын  жасауға болады. 

    Логикалық ойындар – оқушылардың  ой–ӛрісін, тіл, сӛз байлығын 

кеңейтеді. Ойын ойланғыштыққа, іздемпаздыққа, тапқыштыққа, 

шапшаңдылыққа, жауапкершілікке итермелейді. Ойын  ойлау  шеңбері 

арқылы жүзеге асады. Сондықтан кӛбіне  сұрақ–тапсырмалар арқылы 

беріледі. Олардың қатарына:          1) жұмбақтар; 2) логикалық  сұрақ–

тапсырмалар; 3) лездік тапсырмалар; 4) әрі  қарай  жалғастырулар т. б. 

жатады. 
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    Техникалық құралдармен ойналатын ойындар – қазіргі заман  

талабына сай қағидаларды  негізге ала отырып ойналатын ойындардың  түрі. 

Бұл  ойындарды ойнау барысы қоғамда, тұрмыста, үйде, болашақта кӛп 

кӛмегін тигізетіндігі дәлелденген. Олар: 1) лингофон құрылғылары; 2) 

компьютер; 3) «Сега»,             «Дэнди»; 4) тир, автоматтар; 5) кодоскоп, 

диапроекторлар; 6) магнитофон,  музыкалық орталық; 7) караоке. 

    Дене–еңбек ойындары —  бұл ойындардың кӛбісі  күш  жұмсап, тер 

тӛгіп еңбек ету нәтижесінде жүзеге асады. Ол дене шынықтыру пәнімен 

тығыз байланыса  отырып, мұғалім шеберлігімен жүзеге асады. Олардың 

қатарына: 1) сергіту сәттері; 2)  тыныс алу жаттығулары; 3) спорттық 

ойындар; 4) ұлттық ойындар жатады [7]. 

    Компьютерлік ойындардың түрлері мен оларды тиімді  қолдану 

ерекшелігі 

Оқу үрдісінде  дидактикалық  мақсатқа жету үшін пайдаланылатын 

ойындар кӛп орайда дидактикалық деп аталады.Дидактикалық компьютерлік 

ойын дегеніміз – бұл оқу мақсатына жетуге  бағытталған компьютерлік ойын. 

Мұндай ойынның қалыптасқан дәстүрлік ойыннан  айырмашылығы: ойынды  

ұйымдастырушы (ойын жағдайын жасау және оның барысын қадағалау), 

тағы да біреудің, яғни компьютердің болуы. Осындай жайтпен компьютерлік 

ойында компьютер бірнеше қызметті: ойын жетекшісі үлкеннің, партнер – 

ойыншының, ойынның дидактикалық материалдарын іріктеу қызметтерін  

қатар атқара алады. Компьютердің  осындай бесаспаптығы және осы 

қызметтерді атқарудағы шектеулі  мүмкіндіктері дәстүрлік ойындармен 

салыстырғанда, ӛзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар бірегей ойын 

деп саналады. 

Иммитаторлар ойыны. Имитатор ойынында ойыншы әрбір кезде  ӛзін  

жүйткіген  автомобильдің, ұшақтың  штурвалының жүргізушісі ретінде 

сезіне алады. Бұл ойында техника басқару маңызды рӛл атқарады. Мысалы, 

«Екі әскери робот», «Формула 1». 

Логикалық ойындар. Кӛптеген балалар басқатырғыш ойындарды жақсы 

кӛреді. Басқатырғыштың стандартты емес түрлерін шешуде ойлау, 

тапқырлық және ӛзінің іс–әрекетін алдын-ала есептейтін қабілеттілік қажет. 

Мұндай компьютерлік ойындар ұлы математиктер ойлап тапқан  

сыныпикалық басқатырғыштарды шешуге мүмкіндігін тексеруге 

кӛмектеседі. Мысалы: «Тетрис» ойынын айтуға болады. 

Психолог Л. Славинаның зерттеуі мынаны кӛрсетті: ойын үрдісі үстінде 

зердесі енжар бала қарапайым оқу жағдайында ақыл білімімен  орындай 

алмаған  тапсырмалардың мӛлшерін атқарған. М. Джапаридзенің жасаған 

тәжірибесі қарапайым түрде орындай алмаған тапсырманы ойын түрінде  осы 

тапсырманы қатысушылардың 62 пайызы орындағанын кӛрсетті. Осы есепті 

шешкеннен кейін қайтадан қарапайым түрге ауыстарғаннан кейін, оны 

балалардың 18 пайызы ғана шеше алған. 
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Рӛлдерді ойнау әдісі, кӛбінесе, теориялық және сарамандық міндеттерді 

шешкенде тиімді. Оның негізгі шарттары мына тӛмендегілер: 

—         мәселенің белгілі болуы; 

—         ойынға қатысушы әр түрлі қызмет мамандары кӛзқарастарының 

бірдей болмауы; 

—         пікірсайыс арқылы сабаққа қатысқандардың бір-бірімен 

сұхбаттасуы; 

—         талқылаудың (бағасын) нәтижесін бағалау және қорытындысын 

шығару. 

Оқушының тілін дамытуда, сӛйлеу мәдениеті мен ой-ӛрісін, 

дүниетанымын жетілдіруде рӛлдік ойындар тиімді нәтиже береді. Сабақта 

оқушының рӛлдік ойындарды ойнау барысында іс-әрекеті әлеуметтік сипат 

алады. Сыныптағы ӛз жолдастарының алдында сӛйлеп тұрған оқушы ӛзін 

шешенге, батырға теңеп, кейіпкердің жақсы қасиеттерін бойына сіңіреді. 

Рӛлдік ойындар оқушылардың шығармашылық ойлауын қалыптастыратын, 

ӛз пікірін екінші адамға толық жеткізуін жетілдіретін тиімді тәсілдердің бірі. 

Бұл тәсіл арқылы оқушылардың сӛйлеу дағдылары қалыптасып, оларды 

шығармашылыққа баулиды[8]. 

Макаренконың «бала ойында қандай болса, ӛмірде де сондай болады, 

үлкендердің жұмыстағы, қоғамдық ӛмірдегі қызметкерлігі, қайраткерлігі 

баланың  ойынымен  тең» деген пікірін шындықтан алшақ деп түсіну қиын. 

Ойын бала табиғатымен егіз. Ӛйткені бала ойынсыз ӛспек емес, жан-

жақты дамымақ емес. Бұл жерде атап айтатын бір жайт, мектеп 

оқушыларының бастапқы деңгейде шетел тілін оқыту үрдісінде 

мәдениетаралық қарым-қатынас орнатуға қажетті ілім талаптарына сай 

іріктеп, ретті қолдана білсек онда ол сабақтың сапасын кӛтеріп, тиімділігін 

арттырады, бағытталған соңғы нәтижеге жетуге үлкен септігін тигізбек.  
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Резюме 

В настоящее время одним из главных требований современной 

парадигмы  образования, предъявляемых  к выпускнику школы заключается 

в успешности речевого общения на иностранном языке. Само понятие 

«успешность» подразумевает сформированность межкультурной 

коммуникативной компетенции за время обучения в среднем 

общеобразовательном учреждении. В этой связи актуальным является 

проследить формирование коммуникативной компетенции в частности на 

начальном этапе обучения, поскольку именно на данном этапе происходит 

образование коммуникативных умений учащихся в союзе с проявлением 

интереса и желания их развивать. Результаты исследования данной проблемы 

находят отражение в различных психолого-педагогических трудах.Игровые 

технологии являются составной частью педагогических технологийв 

формировании межкультурно-коммуникативной компетенции. Применение 

игр и игровых ситуаций на начальном этапе обучения даѐт возможность не 

только привить учащимся интерес к языку, но и более целенаправленно 

осуществлять индивидуальный подход в обучении, а также создаѐт 

положительное отношение к его изучению, стимулирует самостоятельную 

речемыслительную деятельность учащихся. 

Ключевые слова: парадигма образования, межкультурная 

коммуникативная компетенция, началый этап обучения, игровая технология, 

игровые ситуации 

 

Resume 

One of the main requirements of modern paradigm of education consists in 

the success of speech communication in foreign language. Game technologies are 

component part of pedagogical technologies in forming  cross-cultural-

communicative competence. 

Key words: paradigm of education, cross-cultural communicative 

competense, early stage of educating, game technology, game situations 
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серия: ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

 

I. Необходимые материалы. 
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1.1. Статья в распечатанном и электронном варианте: нумерация страниц 

внизу по центру. 

1.2. Аннотация (200 слов) и ключевые слова (10-12 слов) на трех языках 

(на казахском, русском и английском). 

1.3. Содержание статьи: а) введение, б) анализ, в) практическая часть (если 

есть), г) заключение, д) список литературы, е) резюме из 15 слов: если статья 

на казахском языке – резюме на русском и английском языках, если на 

русском языке – на казахском и английском.  

1.4. Сведения об авторе (соавторе): Ф.И.О. полностью, место работы 

(название организации, вуза полное и сокращенное название), должность, 

учѐная степень, звание, контактный телефон, e-mail. 

II. Оформление статьи. 

2.1. Набор текста статьи: Word стандартного формата А4, Times New 

Roman, кегль №14, через 1 интервал, поля: верхнее, нижнее – 2,5 см, правое – 

1,5см, левое – 3см; 

2.3. УДК - в левом верхнем углу прописными буквами (кегль №13); 

2.4. Фамилия, инициалы автора (соавтора) - по центру полужирным 

строчным шрифтом, (кегль №13), следующая строка - место работы, город, 

страна; 

2.5. Название статьи - через интервал полужирным прописным шрифтом 

(кегль №13); 

2.6. Аннотация и ключевые слова - на языке оригинала (кегль №12); 

2.7. Текст статьи -  через интервал (кегль №14); 

2.8. Список литературы (кегль №13); 

2.9. Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках, 

например, [1], [2, с. 315],[4-7].  

 

III. Язык издания статьи – казахский, русский, английский, китайский и 

др. 

Поступившие в редакцию статьи рецензируются ведущими специалистами 

и учеными по отраслям знаний. Статья, на основании редактирования, может 

быть возвращена для ее корректирования и доработки. Статьи, не 

соответствующие требованиям, возвращаются.  

 

Адрес: г. Алматы, ул. Жамбыла, 25, КазНПУ им. Абая  

контактный телефон - 8(727) -2 91-40-87, электронный адрес: 

kzhg2010@mail.ru 

 Редакционный совет 
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I. Required materials. 

1.1. An article in the printed and electronic version: page numbers at the bottom 

center. 

1.2. Abstract (200 words) and key words (10-12 words) in the original language. 

1.3. Article content: a) introduction b) analysis c) the practical part (if there is 

one),  

d) conclusion, e) references, e) summary/resume consists of 15 words (article in 

the Kazakh language: a summary in Russian and English languages, in Russian:  in 

Kazakh and English). 

1.4. About the author (co-author): full name, work place (name of organization, 

full and abbreviated name of the university), position, academic degree and title, 

telephone number,  

e-mail. 

II. Designing articles. 

2.1. Typesetting articles: Word standard A4, Times New Roman, type size 14, 1 

interval, margins: top, bottom - 2.5 cm, right - 1,5 cm, left - 3 cm; 

2.2. UDC - at the top left corner in capital letters (type size 13); 

2.3. Author‘s name and initials (co-author) - centered in bold lower case letters 

(type size 13), the following line - work place, city, country; 

2.4. Title of the article - in the interval in bold uppercase letters (type size 13); 

2.5. Abstract and keywords – in the original language (type size 12); 

2.6. Text of the article – a line after, (type size 14);  

2.7. References (type size 13); 

2.8. References cited in the text are given in square brackets, for example [1], [2, 

p .315], [4-7]. 

 

III. Publishing language of articles - Kazakh, Russian, English, Chinese, etc. 

Submitted articles are reviewed by leading experts and scholars on the definite 

spheres. The article based on the editing can be returned to its correction and 

refinement. Articles that do not meet the requirement will be returned. 

 

Address: 25 Jambyl Str. Abai KazNPU, Almaty 

Tel: 8 (727) -2 91-40-87, e-mail: kzhg2010@mail.ru 

  

 

Editorial Board 

 

 

Келесі басылымның негізгі бӛлімдері/Рубрики следующего выпуска/ 

Rubrics of the next issue: 

 

ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС  ЖӘНЕ АУДАРМА 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД 

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION 

 

КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА 

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

COGNITIVE LINGUISTICS 

 

 

ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ МӘТІН ЛИНГВИСТИКАСЫ 

ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА 

LINGUISTICS AND TEXT LINGUISTICS 

 

ЛИНГВOМӘДЕНИЕТТАНУ 

ЛИНГВOКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

CULTURAL LINGUISTICS 

 

ДИСКУРС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 

ДИСКУРС И ЕГО ТИПОЛОГИЯ 

DISCOURSE AND ITS TYPOLOGY 

 

КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ 

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

MULTІLINGUAL EDUCATION 
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